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SAMMANFATTNING  

 

Med denna uppsats så vill jag lyfta fram och förklara hur ett datornätverk kan påverkas vid 

införandet av en trådlöst nätverkslösning. Tillvägagångssättet har varit av kvalitativ art och 

jag har med hjälp av en inledande förstudie identifierat ett antal områden som påverkas när 

man inför ett trådlöst nätverk. Sedan har dessa områden legat till grund för ett antal intervjuer 

som sedan genomförts. Dessa intervjuer har mynnat ut i ett resultat som bland annat visar att 

prestandan påverkas då det finns klara begränsningar för hur snabbt och långt man kan sända 

information i form av radiovågor. Prestandan påverkas även då robustheten i regel blir sämre i 

ett trådlöst nätverk. Men resultatet utav min studie visar även att arbetet kan skilja ganska 

mycket i ett trådlöst nätverk. Det är dels annorlunda att installera ett trådlöst nätverk då 

mycket planering måste göras beroende på att man måste ta hänsyn till störningar och hinder 

av olika slag. Men även underhållsarbetet skiljer sig en del då till exempel den trådlösa 

utrustningen oftast inte är placerad i ett serverskåp, utan är placerad någonstans ute i 

lokalerna, oftast högt uppe under ett tak. Studien har också visat att kostnaderna skiljer sig en 

del mellan trådlösa nätverk och trådbundna nätverk. Här är det ganska skilda åsikter om 

vilken lösning som kostar mest och var kostnaderna ligger i de trådlösa nätverken.  

 

Under intervjuerna så har jag även försökt att identifiera ytligare områden som jag kanske inte 

identifierat i förstudien. Några av de områden som jag inte hade identifierat tidigare var bland 

annat stöldrisken och hälsorisken. En rekommendation för de personer som står i valet att 

införskaffa en trådlös nätverkslösning har också tagits fram. Den är tänkt att ligga som 

beslutsunderlag för att upplysa dessa personer om vad som krävs för att få ett så bra trådlöst 

nätverk som möjligt. I stora drag så är rekommendationen att noga planera innan man bygger 

upp sitt trådlösa nätverk. Sen att välja en bra säkerhetslösning är också viktigt samt att 

underhålla nätverket när det väl är i drift. 
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1. INLEDNING 

 

Detta inledande kapitel i min uppsats avser att presentera den problemformulering som ligger 

till grund för det område som jag avser att studera. Tanken är att problemformulering senare 

ska mynna ut i ett syfte för studien. En avgränsning av delar som jag väljer att lägga utanför 

min kunskapsutveckling kommer också att presenteras i slutet av kapitlet. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 

I detta stycke vill jag presentera de problem som väckte ett intresse för mig att utföra denna 

studie. 

 

Det blir allt vanligare med införanden av trådlösa nätverkslösningar bland företag, och de 

fördelar som till exempel mobilitet och flexibilitet som det medför lockar andra att göra 

samma sak. Enligt en undersökning som Analysföretaget Gartner Group gjorde 2001 så 

funderade 50% av alla företag som undersöktes att införa en trådlös nätverkslösning i sin 

verksamhet innan år 2004 (Gartner). Men det finns områden som kan påverkas negativt av 

införandet av en trådlös nätverkslösning, och dessa områden talar emot ett införande. Några 

av dessa områden är säkerheten och prestandan (Jöhnsson).  Detta belyser det problem som 

uppkommer då man står inför ett val att införa en trådlös nätverkslösning i sin verksamhet. 

 

1.2 SYFTE 

 

Vad är då det huvudsakliga syftet med min undersökning? Syftet med denna studie är att 

identifiera och lyfta fram de områden som kan påverkas då man inför ett trådlöst nätverk i en 

verksamhet. Syftet är inte enbart att jämföra och visa för och nackdelar, utan i stället öka 

förståelsen för problemområdet samt komma fram med lösningar på problemen. Om det är för 

eller nackdelar är alltid en tolkningsfråga, så det väljer jag att låta läsaren definiera. Efter en 

förstudie som gjorts i koppling till min uppsats så kom jag alltså fram till en huvudsaklig 

frågeställning som sedan fick ligga till grund för studien.  

 

 

 

 



    

 7 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

”Hur kan ett datornätverk påverkas vid införandet av  

en trådlös nätverkslösning?” 

 

1.4 MÅLGRUPP 

 

Vilka är då den information som presenteras i min uppsats till för? Jag har identifierat ett 

flertal olika kategorier av intressenter som skulle kunna ha nytta av den här typen av 

information. De som jag identifierat är:  

 

• Nätverkstekniker 

De personer som dagligen arbetar med att tillhandahålla och underhålla nätverk på en 

arbetsplats, är ju självklart intresserade av hur man på bästa sätt utnyttjar de fördelar som 

ett trådlöst nätverk medför samt för att minimera de risker som det också medför.  

 

• Företagsledningar 

Personer som tar beslut om sådana investeringar som ett trådlöstnätverk, behöver ju ett bra 

beslutsunderlag som visar fördelar och nackdelar med investeringen. Dessa personer kan 

sedan själva väga dessa mot varandra för att se om en investering är lönsam för just deras 

verksamhet. 

 

• Forskare och studenter 

För de personer som vill utveckla ämnet vidare eller vill använda min kunskapsutveckling 

som en del i deras egen utveckling av ett kunskapsområde, så är min studie för att visa hur 

dessa områden påverkas av trådlösa nätverk, en bra grund för fortsatta studier. 
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1.5 BEGREPP 

802.11  IEEE 802.11 är en samling standarder för WLAN, även känt som 

Wireless Ethernet, framtagna av standardiseringsorganisationen 

IEEE. (Wikipedia) 

802.1x IEEE 802.1x är en standard för autentisering av nyanslutna 

användare av datornät. Detta är speciellt användbart i trådlösa nät, 

där användarna ofta byter plats. (Wikipedia) 

Accesspunkt Eller Access Point är benämningen på den centrala nod som styr 

trafiken i ett infrastrukturnät. All trafik i ett infrastrukturnät passerar 

accesspunkten, även sådan trafik som skall till andra klienter i 

samma WLAN. (Wikipedia) 

AES Advanced Encryption Standard (AES) är en standardiserad 

krypteringsalgoritm fastslagen av NIST den 26 november 2001. 

Standarden bygger på krypteringsalgoritmen Rijndael framtagen av 

belgarna dr Joan Daemen och dr Vincent Rijmen. (Wikipedia) 

ALOHAnet ALOHAnet var det första trådlösa nätverket, utvecklat på University 

of Hawaii 1971. (Wikipedia) 

Autentisering Kontroll av uppgiven identitet, till exempel vid inloggning, vid 

kommunikation mellan två system eller vid utväxling av 

meddelanden mellan användare. (Wikipedia) 

Frekvensband Radiofrekvensspektret indelas i olika frekvensområden eller 

frekvensband. Förutom olika grundindelningar i stora områden görs 

en betydligt finare indelning vid reglering av hur frekvenser får 

användas. Internationella Teleunionen är huvudorgan för detta. I 

Sverige regleras frekvensanvändningen av Post- och telestyrelsen. 

(Wikipedia) 

HTTPS HTTPS (sammansättning av HTTP och S av secure ”säker”) är ett 

protokoll för krypterad transport av data via http-protokollet. Det 

utvecklades av Netscape för säkra transaktioner. (Wikipedia) 

 

 

 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers eller IEEE är en 
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sammanslutning av över 360 000 tekniker från cirka 175 länder. 

IEEE, som har sin hemvist i USA och som är en icke vinstdrivande 

organisation, bildades 1963 genom sammanslagning av två tidigare 

elektrotekniska organisationer: AIEE (American Institute of 

Electrical Engineers) med rötter till 1884, och det några decennier 

yngre IRE (Institute of Radio Engineers). (Wikipedia) 

IMAP Internet Message Access Protocol. Med IMAP "tankar" man inte 

hem den e-post man avser läsa, den finns lagrad på en central server. 

Tanken med IMAP är att man på så vis får en effektivare hantering 

av e-post, då man bland annat kan hantera flera e-

postkonton/användare på ett mer effektivit sätt. Övriga funktiner är 

bland annat centrala publika brevlådor som flera har åtkomst till. 

(Wikipedia) 

Mobilitet Mobilitet är möjligheten och viljan att röra på sig. (Wikipdeia) 

POP POP står för Post office protocol. Det är ett textbaserat 

klientprotokoll för elektronisk post, e-post, och används för att 

hämta post från en server där inkommande post lagrats. (Wikipedia) 

Power Over Ethernet Power Over Ethernet eller PoE, är en teknik för att skicka ström 

samtidigt som data i en tp-kabel i ett Ethernet nätverk, vilket 

möjliggör strömförsörjning av utrustning via tp-kabeln. (Wikipedia) 

PSK Private Shared Key, innebär att samma nyckel används hos både 

sändare och mottagare i ett krypterat nätverk. (Susning) 

Robusthet Robusthet innebär att nätverket är stabilt och alltid är tillgängligt 

oberoende av yttre störningar. (Susning) 

Spårbarhet Innebär att kunna spåra upp en dator eller person som suttit vid en 

dator i ett nätverk. (Susning) 

 

SSID SSID är en förkortning av Service Set Identifier och används för att 

identifiera trådlösa nätverk. Består av en sträng av 32 tecken. 

SSL SSL (akronym för engelskans Secure Sockets Layer) är en standard 

för kryptering av bland annat webbtrafik. Standarden utvecklades av 

Netscape. SSL är det mest använda säkerhetsprotokollet i världen. 
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(Wikipedia) 

Switch En switch, även växel, är en nätverkskomponent som styr datatrafik 

mellan olika noder i ett nätverk. (Susning) 

Tunna klienter Tunna klienter innebär att en datoranvändare arbetar direkt mot ett 

centralt nätverk. Den enskilde användaren har ingen centralenhet 

(med CPU, diskettenhet, arbetsminne), utan endast tangentbord, 

skärm och mus. Fördelen är att man centralt kan uppgradera 

mjukvara, inklusive virusskydd. (Wikipedia) 

WEP ”Wired Equivalent Privacy” är ett system för säkring av trådlösa 

nätverk som standardiserades i september 1999. WEP är en del av 

den standard som går under namnet IEEE 802.11. (Wikipedia) 

WiFi Wi-Fi är en handelsterm som tagits fram av den organisation som 

tidigare kallades Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) 

men som idag tagit namnet Wi-Fi Alliance. Det huvudsakliga syftet 

med Wi-Fi är att genom tester och efterföljande certifiering 

garantera att produkter fungerar tillsammans. (Wikipedia) 

WLAN WLAN, Wireless Local Area Network, är ett samlingsnamn för 

olika typer trådlösa LAN som i de flesta fall skall kunna ersätta 

trådbundna. (Wikipedia) 

WPA WPA används för åtkomstkontroll och kryptering av WLAN enl. 

IEEE 802.11 och till skillnad från WEP anses WPA som säkert. 

(Wikipedia) 

VoIP ”Voice Over Internet Protocol”, teknik för telefoni med hjälp av 

Internet protokollet. 

VPN-tunnel VPN (av engelska virtual private network, på svenska ”virtuellt 

privat nätverk”) är en teknik som används för att skapa säkra 

förbindelser, så kallade tunnlar, mellan två punkter i ett osäkert 

datanätverk. (Wikipedia) 
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1.6 AVGRÄNSNINGAR 

 

1.6.1 Tekniskt djup 

 

Eftersom min studie inte syftar till att ge en djupare teknisk kunskap om hur trådlösa tekniker 

fungerar och är uppbyggda, så har jag avgränsat mig från att på djupet beskriva dessa delar. 

Den tekniska del som jag valt att ta upp är främst till för att öka förståelsen för läsaren, som 

kanske inte har alla begrepp klara för sig, och på så sätt öka chansen att läsaren själv förstår 

hur tekniken kan skapa både fördelar och nackdelar.   

 

1.6.2 Ekonomiska kalkyler 

 

Även om ett område som jag tycker är viktigt att lyfta fram  är de ekonomiska aspekterna, så 

kommer jag inte redovisa några som helst kalkyler för att räkna på kostnader och lönsamheter 

för en viss investering. Tanken är att mera generellt väga de trådlösa nätverkslösningarna mot 

en traditionell trådbunden nätverkslösning. Då matematiska beräkningar för dessa värden, inte 

tillför någon relevans för min frågeställning, så har jag därför valt att avgränsa mig ifrån dem.  

 

1.6.3 Hälsorisker  

 

Ett annat område som framkommit under studiens gång, är den mer och mer debatterade 

hälsorisken med de radiovågor som sänds ut i bland annat trådlösa nätverk. Jag tycker detta är 

en viktig del, och som absolut ska beaktas när man väljer en trådlös nätverkslösning. Jag 

kommer dock inte i min studie på något sätt försöka att bevisa att de radiovågor som sänds 

genom luften i trådlösa nätverk på nått sätt är skadliga för hälsan. Detta avgränsar jag mig 

ifrån, och kommer endast lyfta fram att området faktiskt finns, och lämnar frågan hur de 

påverkar till eventuella fortsatta studier.   

 

1.6.4 Avgränsning till 

 

Jag har istället valt att avgränsa mig till områdena säkerheten, prestanda samt arbetet i 

trådlösa nätverk då dessa känns som de mest relevanta för problemområdet. Dessa områden är 

också de som känns rimliga att undersöka i den studien jag avser att genomföra.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 TEORIBESKRIVNING 

 

Termen ”Trådlöst nätverk” kommer ifrån det engelska Wireless Networks, och betyder 

nätverk där data överförs trådlöst mellan noder i form av radiovågor. WLAN står för Wireless 

Local Area Network, och är ett samlingsnamn för alla de tekniker som erbjuder trådlös data 

överföring. (Wikipedia) 

 

2.1.1 Det första trådlösa nätverket 

 

Redan 1971 så utvecklade man på University of Hawaii det första trådlösa datornätverket, 

kallat ALOHAnet. Nätverket bestod av sju stycken datorer placerade på olika öar, och dessa 

kommunicerade med en centraldator trådlöst. Från början var dock den utrustning som 

krävdes för de trådlösa nätverken väldigt dyra, och tekniken användes bara där det av olika 

skäl var svårt att dra ett trådbaserat nätverk. (Wikipedia) 

 

2.1.2 Nya möjligheter  

 

Under 2000-talet så har de trådlösa nätverken verkligen slagit igenom i vårat samhälle, och 

trådlösa nätverk har installerats både i hemmen, på företag men även på allmänna platser som 

flygplatser, tågstationer eller på caféer (Jöhnsson). I en artikel i Computer Sweden så talar 

man om hur ”Kampen om Stockholms WiFi-Surfare” hårdnar bland de operatörer som 

erbjuder ”hot-spots” i Stockholms innerstad (Computer Sweden), och i en annan artikel som 

RSA publicerade på sin hemsida 2004, så hade antalet WLAN från år 2001 ökat med 770 

procent (RSA). De möjligheter som tekniken erbjuder med de nya standarderna inom 802.11 

familjen, öppnar upp helt nya användningsområden för de trådlösa nätverken, och 

flexibiliteten och mobiliteten som de trådlösa nätverken medför har verkligen uppskattats i 

dagens samhälle där vi människor mer och mer blir mobila i vår vardag (Geier, 2002).     
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Det som har varit en klar fördel för de trådlösa nätverken och som gjort att många valt att 

installera nätverken i sina hem och på sina företag, är som tidigare sagts mobiliteten 

(Wasterbäck & Larsson, 2004). Enligt en studie som Cisco Systems gjorde 2003, så tyckte 

majoriteten av både personer som arbetade med att tillhandhålla trådlösa nätverk och 

slutanvändare att mobiliteten var den största fördelen med trådlösa nätverk (Cisco). Med 

mobilitet menas att man inte är bunden till en viss plats för att få tillgång till nätverket. Du 

kan istället befinna dig var som helst, så länge du är inom räckvidden för de signaler som 

skall skickas mellan din dator och accesspunkten (Jöhnsson). Den frihetskänsla som 

mobiliteten med det trådlösa nätverket ger, och avsaknaden av sladdar har varit en stor 

anledning till att de trådlösa nätverken blivit så populära som de blivit (Gast, 2002). 

  

2.1.3 Nya Problem 

 

Tyvärr så är det inte bara fördelar, utan det finns en rad nackdelar som medförs med de 

trådlösa nätverken (Storm & Larsson, 2006). En betydande nackdel som finns i de trådlösa 

nätverken är säkerheten. Enligt en undersökning som Cisco Systems gjorde 2003, där 

personer som i någon form arbetade med trådlösa nätverk fick svara på vilket som var de 

trådlösa nätverkens största brister, så visades att säkerheten var den brist som faktiskt var 

störst (Cisco). Enligt en artikel som RSA pulicerat på sin hemsida 2004, så har 34 procent av 

alla företag och organisationer som installerat WLAN heller inte en tillfredställande hantering 

av säkerheten (RSA). Detta beror på grund av de förändrade förutsättningarna som ett trådlöst 

nätverk medför. Nämligen att den information som skickas i nätet inte är begränsad till ett 

fysiskt medium, utan använder luften som transport där data skickas i form av radiovågor 

(Nordström). Luften som är tillgänglig för alla tillåter att alla som är inom räckvidden för de 

signaler som sänds också kan ha tillgång till informationen (Nordström).  

 

En annan nackdel enligt många, är de trådlösa nätverkens robusthet. När man installerat ett 

traditionellt trådbundet nätverk, det vill säga dragit de kablar och installerat de hårdvaror som 

behövs för att nätverket skall fungera, så är nätverket i regel robust. Det finns inte mycket 

utifrån som kan påverka nätverkets robusthet eller tillgänglighet. Men med trådlösa nätverk är 

det inte riktigt lika lätt eftersom informationen sänds i from av radiovågor i luften 

(Nordström). Det finns många faktorer som kan påverka dessa radiovågor.  
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Till exempel så är det inte bara trådlösa nätverk som sänder radiovågor i de här 

frekvensbanden, utan en rad andra tekniska produkter som bärbara telefoner, mikrovågsugnar 

eller vad som helst kan påverka nätverkssignalerna negativt (Nordström).  

Ett problem med dessa störningar är också att de är svåra att upptäcka. Man kanske bara 

upplever det som att överföringshastigheten går väldigt långsamt, men i själva verket så är det 

kanske en trådlös telefon i närheten som stör ut signalen till din trådlösa Internetuppkoppling 

(Ohlsson, 2002 ).  

 

Det är idag heller inte möjligt att skicka data med samma överföringshastighet i ett trådlös 

nätverk som i ett trådbaserat nätverk. I ett Ethernet baserat nätverk så kan man genom 

fiberoptiska kablar skicka data i upp till 10 gigabit per sekund (Wikipedia). Det är en mycket 

högre överföringshastighet än vad man kan använda sig utav i ett trådlöst nätverk, där man 

idag oftast använder sig utav överföringshastigheter på upp till 54 megabit per sekund 

(Jöhnsson).  

 

Enligt den studien som Cisco Systems gjorde år 2003, så var kostnadseffektiviteten en klar 

fördel för de trådlösa nätverken (Cisco). Anledningen till att de trådlösa nätverken är mer 

kostnadseffektiva var enligt studien bland annat att man minskade kostnaderna för att dra 

nätverkskablar.  
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2.1.4 Kraven på en säker dataöverföring 

 

För att ge en bättre bild av hur ett säkert trådlöst datornätverk bör vara så har jag här valt att 

mera generellt beskriva säkerhet i datornät. Detta för att jag tror att det är viktigt att få en blid 

över vad som egentligen är ett säkert datornät. För att lättare förstå resonemanget och för att 

kunna relatera begreppet till något. Det som man i datorvärlden kallar ett säkert nätverk skall 

uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier är enligt Kurose & Ross (Kurose & Ross, 2005):     

 

• Konfidentiellt (Innebär att det bara är behöriga personer som skall kunna förstå 

informationen som skickas i nätverket.) 

• Identifierbart (Mottagaren av informationen skall kunna veta och lita på att 

informationen som mottagits kommit från en specifik användare, och inte någon annan 

som utger sig att vara den specifika användaren.) 

• Data-integritet (Den information som mottagaren tog emot skall vara identisk med den 

information som skickades från sändaren, det vill säga den ska inte kunna ändras på 

vägen.) 

• Ej reproducerbart (Man ska i efterhand kunna bevisa att informationen har kommit 

från en specifik avsändare.) 

 

 

2.1.5 Hot som påverkar datasäkerheten 

 

För att kunna erbjuda en säker lösning för trådlösa nätverk eller datornätverk rent generellt, så 

bör man ha en förståelse för vilka olika typer av hot som finns. Hot som man måste värja sig 

emot med hjälp av de tekniker som finns tillgängliga för det ändamålet. De saker som en 

person med avsikter att förstöra eller dra nytta av informationen i ett nätverk skulle kunna ta 

till för åtgärder beskrivs av Pfleeger i följande kategorier.  

• Stoppa all trafik i nätverket  

• Tjuvlyssna på trafiken i nätverket 

• Ändra på vissa delar i den data som skickas i nätverket 

• Skapa egna “Falska” paket som sedan skickas ut i nätverket 
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2.2 TEKNIKBESKRIVNING 

 

Från att gå från en grundläggande bakgrund om de trådlösa nätverkens historia och vad de 

medfört för möjligheter och problem, samt en grundläggande beskrivning av datorsäkerhet i 

sig, så har jag här valt att beskriva de mest vanligaste teknikerna för trådlösa nätverk. Som jag 

beskrivit i min avgränsning, så kommer denna del endast ganska övergripande ta upp de 

tekniker som ofta använts i en trådlös nätverkslösning. Det enda syftet med den här delen är 

att öka förståelsen för läsaren, för han/hon lättare skall kunna ta till sig resultatet av studien, 

samt för att lättare få en förståelse och ett ökat intresse för problemområdet.  

 

2.2.1 802.11 Familjen och WiFi 

 

1997 så skapade man på Institute for Electric and Electronic Engineers (IEEE) en standard för 

trådlösa nätverk. Den hette 802.11 där 802 är en samling beskrivningar för nätverksstandarder 

och 11 beskrivningar specifikt för trådlösa nätverksstandarder. Efter att denna standard 

skapades så har flera standarder uppkommit inom samma familj, och dessa skiljs åt genom en 

bokstav på slutet, till exempel 802.11b där bokstaven ännu mer specifikt beskriver just den 

trådlösa nätverksstandarden. Till exempel en specifik överföringshastighet eller 

frekvensbandet som standarden sänder på (Gast, 2002). 

 

Då man 1997 hade en standard för de trådlösa nätverken, så uppstod dock ett problem. 

Hårdvaror som var baserade på standarden 802.11 men som kom från olika tillverkare kunde 

trots standardiseringen vara inkompatibla med varandra. På grund av det problemet så 

skapades WiFi Alliance, som ett forum där olika tillverkare kunde komma överens om hur 

tillverkningen för deras produkter skulle ske för att de olika produkterna skulle vara 

kompatibla med varandra. Idag så genomförs tester som måste uppfyllas för att man ska bli 

certifierad av WiFi-alliance, och de flesta trådlösa nätverksprodukter som använder sig utav 

standarden 802.11 idag är också märkta med varumärket WiFi. Det betyder att produkten är 

kompatibel med alla andra produkter som är märkta med WiFi (Gast, 2002).    

 

 

 

 



    

 17 

Även om det finns andra standarder för trådlösa nätverk än just 802.11 familjen, så är det den 

som uteslutet dominerat utvecklingen, och är också den som används idag i både företags och 

hemmanätverk (Jöhnsson). I skrivande stund så är det standarden 802.11g med 

överföringshastigheten 54 megabits per sekund som ofta används, vilket är betydligt högre än 

för bara några år sedan när standarden 802.11b användes med överföringshastigheter upp till 

11Mbps (Wikipedia).  

     

2.2.2 Kryptering 

Caesar, romarrikets kejsare, är den första person som man vet använde sig utav kryptering. 

Han krypterade sina hemliga brev med en teknik som har kommit att kallas för caesarrullning. 

Den går ut på att varje bokstav i meddelandet flyttas ett fixt antal steg framåt. Om texten 

exempelvis är "kolobi" och antalet är tio blir det krypterade meddelandet "uzvzls" eftersom de 

bokstäverna är tio steg framåt i alfabetet. Mottagaren flyttar bokstäverna tio steg bakåt för att 

dekryptera kryptot. (Wikipedia) 

Metoden var inte speciellt säker och man vet att flera personer lyckades knäcka Caesars 

krypto. Men själva konceptet kryptering är detsamma idag, nämligen att det bara är de 

personer som känner till en specifik nyckel som kan dekryptera och läsa informationen. Detta 

är en viktig säkerhetsteknik i trådlösa nätverk. Då man i trådlösa nätverk delar samma 

överföringsmedium, alltså luften så finns det inget som hindrar att någon tittar på den trafik 

som skickas vid en överföring (Nordström). Men eftersom man inte vill att någon annan en de 

som är behöriga ska få ta del av vad som finns i den, så vill man alltså kryptera informationen 

(Skoglund, 2003). När informationen är krypterad så kan man ändå ”lyssna” på informationen 

som sänds, men det är då omöjligt att se vad informationen betyder då den är förvrängd. Både 

sändaren och mottagaren har däremot en nyckel som behövs för att dekryptera meddelandet 

(Kurose & Ross, 2005). 
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2.2.2.1 WEP 

När 802.11 standarden för trådlösa nätverk definierades, så såg man redan då behovet av en 

krypteringsteknik för dataöverföringen. Tekniken som man tog fram hette WEP som står för 

”Wired Eqvivalent Privacy” (Skoglund, 2003). Tanken var i princip att tekniken skulle ge 

likvärdig integritet som med ett trådbundet nätverk. WEP hade dock två stora brister. Dels så 

var själva krypteringsalgoritmen dåligt utformad och visade sig vara relativt lätt att knäcka 

(Ohlsson, 2002). Sen byggde tekniken också på symetriska nycklar. Både basstationen och 

nätverkskortet behövde alltså känna till samma nyckel. Detta fungerar i små hemma nätverk 

när du själv konfigurerar din dator och basstation, men i stora organisationer eller företag så 

skapar de problem då nycklarna då måste vara allmänt kända (Jöhnsson), vilket inte är bra ur 

säkerhetssynpunkt. Själva grundidén med krypteringsnycklar är ju att endast behöriga ska ha 

tillgång till dem (Kurose & Ross, 2005).   

 

2.2.2.2 WPA/WPA2 

På grund av de svagheter som finns i WEP standarden så finns det idag betydligt bättre 

krypteringsstandarder för åtkomstkontroll och kryptering i trådlösa nätverk. WPA som står för 

”Wi-Fi Protected Access” och som tagits fram av Wi-Fi-Alliance, är en modernare 

krypteringsstandard och anses som betydligt säkrare än WEP (Jöhnsson). WPA kan 

konfigureras ungefär som med WEP med PSK ”PreShared Keys”, det vill säga där samma 

nyckel används i både basstationen och nätverkskortet. Men WPA kan också använda sig utav 

en 802.1x authentication server, för autentisering och fördelning av krypteringsnycklar 

(Wikipedia), vilket löser det tidigare problemet vid nyckelfördelning i stora organisationer 

eller företag.  
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WPA2 är en uppdatering utav WPA standarden, och WPA2 krypteringen bygger på 

standarden AES ”Advanced Encryption Standard”. AES standarden är en vinnare utav en 

internationellt utlyst tävling där målet var att ta fram en modern krypteringsalgoritm 

(Wikipedia). WPA2 standarden anses som mycket säker och rekommenderas av de flesta där i 

bland Daniel Jöhnsson (Jöhnsson). Med WPA2 standarden kan man precis som WPA använda 

sig utav standarden 802.1x, vilken medför möjligheten för en autentiserings server, vilket i sin 

tur medför funktionen där användare måste logga in för att använda nätverket. 

Autenetiseringen fungerar så att du inte får en anslutningslänk förens du har loggat in 

(O´Hara, 1999).  
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2.3 AKTUELL FORSKNING 

Jag har här valt att beskriva vart man i dagsläget står i forskningsarbeten runt om i världen 

och ta upp de områden som är aktuella när det gäller trådlösa nätverk.  

IEEE 802.11n 

Sedan i Januari 2004 så har man i en grupp på Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, arbetet för att få fram en ny standard för ett bättre WiFi (Wikipedia). Den nya 

standarden i 802.11 familjen heter 802.11n och förväntas vara färdig i mitten av 2008, men 

tillverkare av trådlös nätverksutrustning säljer redan idag hårdvara som efter uppgraderingar 

kan stödja den nya standarden (Telekomidag, 2007-04). Med 802.11n så kommer man kunna 

använda sig utav två kanaler för dataöverföring, det vill säga en kanal för att skicka data och 

en för att ta emot. Med hjälp av två kanaler så förväntas man få en maximal 

överföringshastighet på upp till 248 megabit per sekund med en räckvidd på ungefär 70 meter 

(Wikipedia).    

WiMax 

WiMax står för ”Worldwide Interoperability for Microwave Access”, och är ett namn för 

standarden IEEE 802.16. Bakom WiMax finns WiMax forum som till likhet med WiFi-

Alliance (Beskrivs i teknikbeskrivningen.) är en sammanslutning av företag som tillsammans 

tagit fram en certifieringsprocess för att säkerhetskälla att olika produkter är kompatibla med 

varandra (WiMaxForum).  

Den stora skillnaden mellan WiMax och WiFi är att WiMax tekniken är tänkt att användas för 

att bland annat kunna leverera bredband till platser där det av anledningar inte är lämpligt att 

använda sig av ett trådbaserat nätverk (Wikipedia). WiMax tekniken är konstruerad att klara 

trådlös dataöverföring i räckvidder på upp till 50 kilometer med en överföringshastighet på 

upp till 70 megabit per sekund. (Wikipedia). I skrivande stund så har man i Västerås nyligen 

implementerat ett WiMax nätverk för ändamålet att leverera bredband till landsbygden. Man 

har även lyckats att hitta andra möjligheter, och bland annat så använder sig Mälarenergi 

Stadsnät i Västerås WiMax nätet för att fjärravläsa elmätare (Evertiq).   

 



    

 21 

WiMax var från början konstruerad för att erbjuda en fast access, och man har till skillnad 

från till exempel WiFi standarderna inte tagit hänsyn till någon form av mobilitet 

(Telekomidag, 2006-01). Men man har inom WiMax världen nu även börjat prata om ett 

kommande mobilt WiMax (Telekomidag, 2006-01). Jens Zander, teknikprofessor på KTH är 

dock stark kritisk till detta och påstår att det är en marknadsföringsgimmick, och att ett mobilt 

WiMax inte skulle kunna konkurrera med dagens övriga mobila trådlösa nätverkstekniker. 

Han hävdar också att WiMax styrka ligger i att systemen är billiga och enkla att installera, just 

på grund av att de inte tar hänsyn till mobiliteten (Telekomidag, 2006-01).    

VoWlan 

IP-telefoni är idag en teknik som många känner till, och dess fördelar målas upp av både 

operatörer och användare (Jöhnsson). Idag så har man utvecklat tekniken ytligare, och med 

hjälp av trådlösa tekniker så är tanken att man även ska få med den mobila aspekten. 

Tekniken erbjuder då bland annat möjligheten att ha en trådlös hemtelefon som även fungerar 

som en mobiltelefon när man lämnar hemmet (Jöhnsson). Den trådlösa IP-telefonin är ett 

aktuellt ämne inom telekombranschen och på Malmös Högskola så finns nu ett skarpt 

fungerande system i drift sedan augusti 2006 (Telekomidag, 2006-03). Enligt en artikel i 

Telekomidag så berättar Åke Johansson, en av de personer på Malmö Högskolas IT-avdelning 

som varit med och implementerat systemet, att de stött på vissa problem med ljudkvalité och 

tappade samtal. Men efter mjukvaruuppgraderingar så fungerar systemet tillfredställande 

(Telekomidag, 2006-03).       
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3. METOD 

 

Följande kapitel presenterar hur jag har gått tillväga för att utföra min kunskapsutveckling. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av det tillvägagångssätt som jag använt för studien, följt 

av en beskrivning av den metod som valts dels för insamling av data, och dels för analysering 

av insamlad data.  

 

 

3.1 METODBESKRIVNING 

 

Det första steget som inledde min studie var en förstudie. Den var nödvändigt dels för att få 

en så pass bred kunskap och bild över ämnesområdet som skulle undersökas, men också för 

att samla in information som senare legat till grund för den teoretiska referensramen i 

uppsatsen. Efter att förstudien genomförts så identifierades också ett antal områden som 

påverkas vid införandet av ett trådlöst nätverk. Dessa områden fick ligga till grund för studien 

och den intervjuguide som senare framställts.  

 

Jag har sedan genomfört sammanlagt åtta stycken intervjuer på tre olika företag samt på 

Linköpings Universitet. Den data som samlades in under intervjuerna transkriberades för att 

sedan kodas i analysfasen. Som avslutning i processen så sammanställdes allt för att sedan 

redovisas i denna uppsats.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VALET AV METOD 
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Valet av metod vid uppsatsskrivning är viktigt, då det är avgörande för resultatet om man valt 

rätt typ av metodik för den undersökning som man avser att göra. (Bryman, 2002).  

 

I min undersökning så har jag valt att använda mig utav ett kvalitativt förhållningssätt, och det 

finns en rad anledningar till att jag valt just det förhållningssättet. Bland annat så är det 

kvalitativa förhållningssättet det bästa för att få en djupare förståelse inom ett område 

(Bryman, 2002). Anledningen till att undersökningen kräver en djupare förståelse är, att själva 

tanken med uppsatsen är att få en förståelse för vilka områden som kan påverkas. Dessa 

frågor kan enbart svaras av personer som har erfarenhet av att arbeta inom det specifika 

området, och för att ta del av dessa erfarenheter och den kompetensen så behöver man gå på 

djupet och inte på bredden. En annan anledning till valet av det kvalitativa förhållningssättet 

är att jag vill att respondenterna inte är begränsade till en viss struktur av frågor. De 

kvalitativa metoderna kännetecknas ju av osystematiska och ostrukturerade frågor (Bryman, 

2002) vilket passar bra för min undersökning, då jag även vill få fram områden som jag inte 

själv har tänkt på. Metoden jag valt erbjuder istället en viss diskussion mellan mig och 

respondenten vilket underlättar för mig att identifiera dessa områden. 

 

Den metod som används för analys av data som samlats in i intervjuerna grundas på en 

Kvalitativ deskriptiv metod, då jag använder mig utav kodning för att analysera den 

insamlade empirin. Metoden går ut på att efter datainsamlingen först bekanta sig med den 

insamlade data. Nästa steg är att koda data i meningsbärande enheter, samt sortera dessa 

koder i grupper eller kategorier. Det sista steget är att formulera hur dessa grupper förhåller 

sig till varandra. Analysarbetet beskrivs ytligare i kapitlet Dataanalys på sidan 24.  
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3.3 INTERVJUER 

 

3.3.1 Urval 

 

Något som är viktigt för en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer, är att hitta 

lämpliga personer att intervjua (Bryman, 2002). Jag utgick efter ett antal kriterier för att välja 

personer med relevant kunskap och erfarenheter för intervjuerna. De kriterier som de här 

personerna skulle uppfylla var dels att de hade en god erfarenhet av trådlösa nätverk, och att 

trådlösa nätverk på nått sätt berör personernas dagliga arbetsuppgifter. Dessa kriterier togs 

fram eftersom det jag ville utföra var informantintervjuer, och personerna som intervjuas 

måste då inneha relevant information om det ämne jag studerar (Holme, 1997). Personerna 

som jag intervjuat arbetar på:     

 

• Linköpings Universitet 

• Kerfi AB 

• Procera Networks 

• Anykey Solutions 

 

På Linköpings Universitet så har jag intervjuat sammanlagt fem personer. Personerna som 

intervjuats arbetar dock på skilda delar inom Universitetet. Tre stycken personer som har 

intervjuats arbetar på Universitetets avdelning för IT-Tjänster i Linköping, och två personer 

arbetar som Forskningsingenjörer på avdelningen ITN i Norrköping. Jag har också intervjuat 

personer från företagen Kerfi AB i Linköping, Anykey Solutions samt Procera Networks i 

Stockholm för att få en bredare bild än den som finns inom universitetsvärlden. Dessa 

personer kom jag i kontakt med via personliga kontakter, vilket brukar kallas 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Linköpings Universitet har stor erfarenhet av trådlösa 

nätverk, och satte deras första trådlösa nätverk i bruk redan år 2000. Efter totalt åtta stycken 

intervjuer så hade jag tillräckligt med data för att kunna sammanställa min studie. Jag har 

även i tabellform nedan redovisat de olika intervjuerna.  
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3.3.2 Utformning av intervjuguiden 

 

De intervjuer som jag ville genomföra skulle utföras enligt semistrukturerad form, då denna 

struktur tillåter flexibilitet i intervjuerna men ger ändå en bra struktur (Bryman, 2002). Detta 

var bra för mitt ändamål, då jag både ville ha en strukturerad guide att följa så att jag fick med 

de viktigaste frågorna. Men guiden är samtidigt utformad så att den inte är allt för styrande. 

Respondenten som intervjuas har på så sätt möjlighet att tala fritt och att komma med egna 

åsikter, till exempel områden som jag själv inte har tänkt på. Intervjuguiden (Bilaga 1.) består 

dels av en inledande del där respondenten får presentera sina personliga uppgifter som till 

exempel vilket företag personen jobbar på och vilken funktion personen har inom företaget. 

Den andra delen är baserad på de områden som jag i min förstudie har identifierat. Den sista 

delen är en mindre styrd del, där respondenten själv får komma med synpunkter på områden 

och på så sätt kan få komma med sin egen syn på ämnet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Titel/Funktion Företag/Organisation Datum för intervju 

Björn Sundin Nätverkstekniker Linköpings Universitet 2006-12-07 

Fredrik Johansson Senior Field Engineer Procera Networks 2007-01-10 

Kent Engström Expert, Datornät Linköpings Universitet 2006-12-07 

Magnus Påhlsson Nätverkstekniker Linköpings Universitet 2006-12-13 

Niklas Rydén Säkerhetskonsult Anykey Solutions 2007-01-25 

Peter Eriksson Forskningsingenjör Linköpings Universitet 2007-01-12 

Peter Kardfall Konsult, Kommunikation  Kerfi AB 2007-01-10 

Sven Franzén Forskningsingenjör Linköpings Universitet 2007-01-24 
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3.3.3 Genomförande 

 

Jag har som tidigare nämnts genomfört sammanlagt åtta stycken intervjuer på tre olika företag 

samt på Linköpings Universitet. Även om majoriteten av intervjuerna har skett med anställda 

inom Linköpings Universitet, så tror jag inte det påverkar resultatet nämnvärt då flera av de 

personerna har arbetat på olika arbetsplatser både i Norrköping och i Linköping. Samtliga 

intervjuer har skett på respondenternas arbetsplatser med undantag för intervjun med Fredrik 

Johansson på Procera Networks, som gjordes på distans då företaget ligger i Stockholm. Att 

majoriteten av personerna intervjuats på sina egna arbetsplatser har jag upplevt som positivt, 

då personerna i fråga känner sig vana med miljön. Detta tror jag ger bättre förutsättningar för 

en mera öppen och mindre nervös intervju.  
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3.4 DATAANALYS 

 

Då data som samlats in från intervjuerna var i form av ljudfiler så var det första steget i 

bearbetningsarbetet att transkribera intervjuerna, det vill säga att skriva ner i textform allt som 

sades under intervjun. Detta gjordes för att jag ansåg det lättare att analysera det insamlade 

materialet i textform än som en ljudinspelning. När intervjuerna är i textform så är det också 

lättare att få en riktig överblick över all data som man har samlat in (Gunnarsson).  

 

Då jag använt mig utav en Kvalitativ deskriptiv metod (Gunnarsson) för analysarbetet så var 

nästa steg i processen att koda all data. Tillvägagångssättet var att sätta en kod för alla 

meningarna och sen sortera ihop koderna för de meningar som kunde samlas i en och samma 

grupp. Dessa grupper bildade kategorier som senare fick representera ett specifikt område. 

Till exempel så kunde en mening som man kunde härleda till området datorsäkerhet få koden 

DS-01 och så vidare. Det som detta arbete medförde var att det lättare gick att kategorisera 

materialet, och härleda information som i intervjun kanske tycktes höra till ett visst område 

men som i analysfasen lades med i en annan. Jag kunde också här se områden som under 

intervjun inte tolkades som ett specifikt område. Efter detta steg så kunde jag också lättare ta 

ut de delar från intervjuerna som var relevanta för att få svar på min frågeställning. Resultatet 

av hela processen gav mig en bra struktur av all data som samlats in, och jag kunde från och 

med nu se all data som information. Den informationen har sedan legat till grund för det 

redovisade resultatet i min studie.        
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4. RESULTAT 

4.1 RESULTAT I PUNKTFORM 

 

• Datasäkerhet 

• Överföringshastighet 

• Räckvidd 

• Robusthet 

• Installationsarbete 

• Underhållsarbete 

• Hälsorisk 

• Kostnader 

• Stöldrisk 

• Användarvänlighet 

 

4.2  PRESENTATION AV RESULTATET 

 

4.2.1 Datasäkerhet 

 

Samtliga respondenter som jag har intervjuat har medgivit att det generellt blir osäkrare med 

trådlösa nätverk då det är ett mera öppet nätverk där informationen sänds i form av radiovågor 

genom luften. Men det som också framkommit är att man inte bör ha en övertro på 

trådbundna nätverk, då de också kan vara relativt osäkra och att det inte är speciellt svårt att 

lyssna på trafiken i ett sådant nätverk heller. Om man använder sig utav de senaste 

säkerhetslösningarna som WPA2 samt VPN-tunnlar för anslutning till nätverket, och använda 

sig utav samma säkerhetslösningar som man skulle kunna använda för att ansluta utifrån. Till 

exempel för att kunna jobba hemifrån, så har man en god säkerhet (Forsberg & Wikesjö, 

2006). Om man dessutom använder sig utav kryptering på applikationsnivå så ger det ett 

tillräckligt bra skydd enligt de jag intervjuat.       
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4.2.2 Överföringshastighet 

 

Mina intervjurespondenter var också överens om att det inte är möjligt att få samma 

överföringshastigheter i ett trådlöst nätverk. Man säger också att det är fysiken som sätter 

gränsen för hur snabbt det går att överföra data i luften, och då alla delar samma medium så 

tar varje person som använder detta medium upp en viss kapacitet. Även yttre störande 

faktorer kan begränsa överföringshastigheten enligt de jag intervjuat. Det samtliga också har 

varit överens om är att trådlösa nätverk idag mest är lämpade som ett komplement till ett 

trådbundet nätverk, och som komplement är den överföringshastighet som kan erbjudas idag 

fullt tillräcklig.    

 

4.2.3 Räckvidd 

 

Samtliga personer som jag har intervjuat har också sagt att man inte kan få samma räckvidd i 

ett trådlöst nätverk som i ett trådbundet. I ett trådbundet nätverk så brukar man räkna med att 

kunna dra en kabel cirka hundra meter. Men i ett trådlöst nätverk så har man betydligt kortare 

räckvidd och de finns ett antal faktorer som påverkar hur lång räckvidden blir. De faktorer 

som nämnts har framkommit från samtliga respondenter, och dessa är signal störningar från 

andra utrustningar som till exempel mikrovågsugnar. Men den faktor som man säger påverkar 

mest är vilken typ av väggar som finns i de lokaler som nätverket finns i. Man säger att för att 

förbättra räckvidden så kan man placera ut fler accesspunkter för att få en bättre täckning, och 

att använda sig utav antenner som är optimala för accesspunktens placering. Det som också 

framkommit är att den yttersta begränsningen för hur långt man kan sända i ett trådlöst 

nätverk idag, är att man enligt lag bara får sända ut med en viss effekt från en antenn.  
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4.2.4 Robusthet 

 

De trådlösa nätverken blir generellt mindre robusta än trådbundna nätverk enligt samtliga 

personer som jag har intervjuat. Ett traditionellt trådbundet nätverk fallerar sällan då det inte i 

samma utsträckning påverkas av yttre faktorer som till exempel störningar av andra 

radiovågor. Detta kan från användarnas sida upplevas som att de trådlösa nätverket är instabilt 

och mindre robust än ett trådbundet. Ett sett att öka robustheten i ett trådlöst nätverk som 

framkommit är att placera ut fler accesspunkter, då det ökar chansen för en användare att få 

signal från en annan accesspunkt om den accesspunkten som man först var ansluten till av 

någon anledning skulle sluta att fungera. Men man säger också att utmaningen ligger i att få 

så bra täckning och robusthet med så få accesspunkter som möjligt 

 

4.2.5 Installationsarbete 

 

Resultatet av mina intervjuer har visat att det som skiljer installationsarbetet i ett trådlöst 

nätverk till stor del är planeringen. Det finns mycket arbete att göra med planeringen av var 

accesspunkterna skall placeras och vilka antenner som skall användas för att uppnå bästa 

prestanda. Detta arbete går enligt de jag intervjuat ut på att i den miljö som nätverket ska 

installeras i, ta reda på vilka typer av hinder i form av väggar eller störningar som finns, och 

vilken signalstyrka man har på olika platser i miljön. Detta är ett arbete som tar tid, och som 

säger att många företag struntar i. Men det är enligt de jag intervjuat väldigt viktigt att man 

lägger tid på detta arbete om man vill ha ett så bra trådlöst nätverk som möjligt.      
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4.2.6 Underhållsarbete 

 

Arbetet för att sedan underhålla det trådlösa nätverket när det väl är i drift skiljer sig också en 

del enligt de personer som jag intervjuat. Eftersom det trådlösa nätverket påverkas mer av 

dess miljö så kan förändringar i den miljön försämra nätverket. Till exempel så kan nya 

störningskällor eller hinder uppkomma, vilket resulterar i att där man en gång hade täckning 

inte lägre har det. En annan faktor som identifierats är att i ett trådlöst nätverk så finns oftast 

den utrustning som används, till exempel en accesspunkt placerad gömd högt upp i ett tak för 

att minska stöldrisken. Detta kan försvåra underhålls arbetet då det inte är lika lätt att byta ut 

en enhet. Till skillnad mot ett trådbundet nätverk, där utrustningen oftast är central placerad i 

ett serverrum eller skåp.  

 

4.2.7 Hälsorisk 

 

Ett område som identifierats, men som jag i min avgränsning valt att utesluta från min studie 

(Se avgränsningar, Sidan 11), är de tänkbara hälsorisker som finns med radiovågor. Det är 

självklart viktigt att poängtera att området finns, och det är ju faktiskt just det området som 

sätter den yttre begränsningen för vilken effekt du får sända med från en antenn, som i sin tur 

begränsar prestanda (Se tidigare punkter). Vill man läsa mer om hur trådlösa nätverk påverkar 

hälsan så finns det en artikel på brittiska BBC´s hemsida: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6676129.stm 
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4.2.8 Kostnader 

 

Även om jag i min avgränsning även valt att utesluta all form av ekonomiska kalkyler för om 

en trådbunden eller trådlös nätverkslösning är bäst ur ekonomisk synvinkel. Så är ändå 

kostnader ett viktigt område att ta upp generellt för att visa vad personer som arbetar med och 

har erfarenhet av trådlösa nätverk tror att de största kostnaderna ligger i ett sådant nätverk. 

För att få en exakt bild så behöver man självkart göra riktiga kalkyler i stil med de Grinell & 

Gustafson gjorde för att utvärdera en investering av en säkerhetslösning för WLAN (Grinell 

& Gustafson). Men frågan jag ställde var ju ganska generell, vilket då givit ganska varierande 

svar. Detta på grund av att det enligt de jag intervjuat beror på vad man väljer för utrustning i 

det trådlösa nätverket. Sen så tycker vissa att de största kostnaderna ligger i utrustningen, 

medan andra tycker att kostnaderna för själva arbetet är störst. Andra menar på att 

uppbyggnad av infrastruktur är den största kostnaden, vilket då kraftigt varierar beroende på 

hur infrastrukturen ser ut från början. Flera av dem jag intervjuat har dock varit överens om 

att det trådlösa nätverket bör vara bättre ur kostnadssynpunkt kortsiktigt, men det trådbundna 

nätverket är mer ekonomiskt långsiktigt.  

 

4.2.9 Stöldrisk 

 

Ett område som identifierats av dem som jag intervjuat inom Linköpings Universitet, är den 

påtagliga stöldrisken i de trådlösa nätverken. Eftersom utrustningen som man använder sig 

utav i de trådlösa nätverken oftast är placerad ute i lokalerna till skillnad från trådbundna 

nätverk, där utrustningen är inlåst i serverrum eller skåp, så finns risken att den trådlösa 

utrustningen som till exempel accesspunkter själs. Utrustningen är trots allt värd ganska 

mycket pengar. Detta kan vara ett problem i större organisationer, som till exempel på ett 

universitet där det är svårt att hålla koll på all utrustning i nätverket. För att förebygga detta så 

säger man att utrustning måste placeras optimalt för att både ge bra prestanda och minska 

stöldrisken.   
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4.2.10 Användarvänlighet 

 

Ett annat problem som jag identifierat efter ett flertal intervjuer är att det kräver mer av 

användaren i ett trådlöst nätverk. I ett traditionellt nätverk så behöver man i princip bara sätta 

in nätverkskabeln i ett uttag i väggen så fungerar det, medan man i ett trådlöst nätverk 

behöver söka efter nätverk, ansluta och eventuellt logga in för autentisering. Det kräver enligt 

de jag intervjuat också lite mer felsökning från användaren, då det är svårare att veta att det 

verkligen är nått fel på det trådlösa nätverket eller om det bara är användaren som gjort en 

liten miss. I ett trådbundet nätverk så är det uppenbarligen något fel om man kopplat in 

nätverkskabeln och det inte fungerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 34 

5. DISKUSSION 

 

5.1 SÄKERHETEN 

 

I min teoribeskrivning så har jag identifierat att man enligt bland annat enligt Daniel Jönsson 

inte kan få en lika bra säkerhet i ett trådlöst nätverk som i ett traditionellt trådbundet nätverk. 

Anledningen till att detta är ett problem är enligt Thomas Nordström för att trafiken som sker 

i nätverket inte transporteras i ett begränsat medium, som till exempel i en nätverkskabel. 

Utan det medium där informationen sänds igenom är luften i form av radiovågor (Norström). 

Detta stämmer enligt min empiri och problemet enligt flera som jag intervjuat är att luften 

används av alla, och all information som sänds i form av radiovågor är då också tillgängliga 

för de som befinner sig inom räckvidd för signalerna. Enligt Fredrik Johansson på Procera 

Networks, så är det då heller inte möjligt att ha samma fysiska kontroll över det trådlösa 

nätverket.  

 

Detta medför ett problem, och ställer höga krav på tekniker som skall se till att det endast är 

den som sänder information och den som tar emot informationen som får till gång till just den 

informationen (Kurose & Ross, 2005). Det ska ju heller inte vara möjligt för någon annan att 

titta på informationen och eventuellt manipulera den på vägen (Se kriterier för säker 

dataöverföring. Sidan 14). Detta har som jag beskrivit i min teori, bland annat lösts med hjälp 

av olika krypteringstekniker. Dessa är till för att informationen som sänds, ej skall kunna 

tydas på vägen av någon obehörig (Kurose & Ross, 2005). Men även om man krypterar sin 

information, så tror jag inte det är garanti för att informationen ej avlyssnas. De olika 

krypteringsteknikerna som finns är olika säkra, och till exempel WEP är enligt min teori inte 

säker, och relativt lätt att knäcka. Även om WPA2 är den som rekommenderas och som idag 

till och med anses som oknäckbar, så tror jag det mer eller mindre bara är en tidsfråga innan 

någon utvecklar tekniker för att knäcka just sådan kryptering. Kryptering är enligt mig en 

väldigt bra teknik för att försvåra för personer att kunna se informationen som skickas på 

nätverket, men det är inte helt vattentät och är ingen garanti för att informationen är säker. 
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Enligt Kent Engström, datornät och säkerhets expert och som jobbar med att ta hand om och 

förebygga säkerhetsincidenter på Linköpings Universitet, så blir det generellt osäkrare med ett 

trådlöst nätverk. Eftersom det inte är något som man tar bort i de trådlösa nätverken, så kan de 

ju heller inte bli säkrare än trådbundna nätverk. Den enda anledningen till att ett trådlöst 

nätverk skulle vara säkrare, är enligt honom om du från början har ett väldigt osäkert 

trådbundet nätverk och inför ett väldigt säkert trådlöst nätverk, vilket han tillägger att ofta inte 

är fallet. Att de trådlösta nätverken generellt blir osäkrare är alla personer som jag intervjuat 

överens om, och det är överens med min teori. En annan faktor som påverkar datorsäkerheten 

i ett trådlöst nätverk är enligt Peter Kardfall att du blir av med skallskyddet, det vill säga att 

du inte behöver ta dig in i byggnaden för att komma åt nätverket, utan du på säkert avstånd 

kan komma åt radiosignaler utanför byggnadens väggar på till exempel ett företag. Peter 

Eriksson jämför detta med att sätta ett nätverksuttag utanpå huset.   

 

Men Kent Engström säger också att det inte är sunt att ha en övertro på att de trådbundna 

nätverken är skulle vara supersäkra. Även om informationen i trådlösa nätverk sänds i luften 

så är det heller inte speciellt svårt att lyssna på trafik som sänds i en nätverkskabel. Peter 

Eriksson berättar att alla datorer på Linköpings Universitet hela tiden är anslutna till Internet 

vilket gör att skalskyddet ändå inte finns på samma sätt som om man skulle ha ett lokalt 

avskärmat nätverk. Kent Engström berättar också att man på Linköpings universitet haft 

inställningen att de trådbundna näten är osäkra, och de trådlösa nätverken är ännu osäkrare. 

Istället så använder man sig utav olika krypteringstekniker på applikations nivå, som till 

exempel HTTPS för deras Webmail client, och SSL för hämtning av mail med POP eller 

IMAP. Alternativt att ansluta genom VPN-tunnlar, det vill säga att använda samma teknik 

som man använder då man vill ansluta till det lokala nätverket utifrån. På så sätt får du all 

informationen krypterad. Att ansluta via VPN-tunnlar är också något som alla personer som 

jag intervjuat rekommenderar i ett trådlöst nätverk.   
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5.2 PRESTANDA 

 

Det är som jag beskrivit i min teori svårare att få samma överförings hastighet i ett trådlöst 

nätverk som i ett trådbundet. Man kan idag få betydligt högre överföringshastighet i en 

fiberoptisk kabel än vad man kan få med en radio länk (Wikipeda). Men vad beror detta på? 

Vad är det som begränsar möjligheterna att få lika snabb överföringshastighet i ett trådlöst 

nätverk?  

 

Enligt många som jag intervjuat så är det fysiken som sätter gränser för hur snabbt man kan 

överföra information igenom luften. Sen är det ju också som Rikard Rydén berättar valet av 

standard för det trådlösa nätverket som bestämmer den möjliga prestanda som kan uppnås i 

just det nätverket. I trådbundna nätverk, så är det i princip valet om man skall använda koppar 

eller fiber kabel. Om man använder fiber så är det som jag i min teori beskrivit inga problem 

att få hastigheter up till 10Gbit (Wikipeda). I koppar så är det enligt Kent Engström lite mer 

begränsat, och man börjar komma till en punkt där det inte går att sända snabbare. Men till 

skillnad från trådbunden överföring så sker trådlös överföring i luften, och där är det enligt 

Kent Engström trångt. Där gäller helt andra avvägningar än i trådbundna nät, och man får 

jobba betydligt hårdare för att få upp hastigheterna. Det är enligt Fredrik Johansson också en 

utrymmesfråga, det vill säga då det inte är möjligt att sända på alla kanaler samtidigt, för att 

närliggande kanaler stör ut varandra. Det finns dock enligt Peter Kardfall kommande tekniker 

som möjliggör att man kan sända information på en kanal, och ta emot på en annan, vilket då 

utnyttjar prestanda bättre, men samtidigt tar upp större del av frekvensbandet. I kapitlet 

aktuell forskning så kan man läsa mer om IEEE 802.11n standard som ska stödja överföring 

på två kanaler. 

 

Kent Engström tycker att trådlösa nätverk är en tillbakagång rent tekniskt sett. För ett tag 

sedan så använde man sig utav hubbar i de trådbundna nätverken. Detta innebar att endast en 

person kunde skicka information genom en hubb samtidigt, och den personen tog då upp all 

kapacitet för den hubben när han sände information (Wikipeda). Ungefär så fungerar de 

trådlösa nätverken idag (Kurose & Ross, 2005). Alla personer delar kapaciteten i luften, och 

det gör att man hela tiden ockuperar kapacitet när man sänder eller tar emot data (Kurose & 

Ross, 2005). Allt detta gör att det går långsammare med trådlösa nätverk än vad det gör med 

trådbundna nätverk idag. Men för det man hittills velat göra med det trådlösa nätverken, alltså 

komma åt Internet och skicka mail så har det enligt Magnus Påhlsson varit tillräckligt. Men 
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om man som Kent Engström säger planer att ersätta det trådbundna nätverket helt mot ett 

trådlöst så är det en helt annan sak. Det ställer mycket högre krav på överföringshastigheten, 

då mer krävande processer skall köras över det trådlösa nätverket. Men hittills så har enligt 

flera av de jag intervjuat det trådlösa nätverket oftast använts som ett komplement till det 

trådbundna vilket inneburit att man utfört sådana mer krävande processer med det trådbundna 

nätverket.  

 

Jag tror med stöd av vad Kent Engström berättat att hysterin angående överföringshastigheter 

har minskat en del. Det är inte det som alla pratar om längre, och att man var tredje år skall 

kunna ha 10 gånger högre överföringshastighet är inte det som man fokuserar på. Istället så 

har faktorer som att det ska vara säkert och robust spelat en allt större roll. 

 

Om man kollar på  andra faktorer som begränsar överföringshastigheten så har krypteringen 

tidigare begränsat en del (Nyhus, 2006). Det är då enligt Björn Sundin främst hos basstationen 

som den begränsningen skett då krypteringen skötts i basstationens programvara. Men i 

modernare hårdvaror som stöder WPA2 kryptering, så finns det speciella 

krypteringsprocessorer hos både basstationen och nätverkskortet som då tar hand om 

krypteringen. Detta gör enligt Björn Sundin att överföringshastigheten påverkas minimalt om 

något alls av krypteringen  

 

En annan funktionalitet som identifierades redan i mitt teorikapitel är robustheten i ett trådlöst 

nätverk. Med robusthet menar jag nätverkets förmåga att vara tillgängligt och fungera 

oberoende av vad som nätverket kan utsättas för. Det som jag personligen har märkt som 

användare av trådlösa nätverk, är att de ofta är mindre robusta, och att det ibland helt plötsligt 

slutar att fungera. Enligt min emperi så stämmer detta då de jag intervjuat berättar att det blir 

mindre robust om man använder sig utav ett trådlöst nätverk. Man säger att ett trådbundet 

nätverk sällan strular när det väl är installerat. Det som generellt kan hända är att switchen 

dör, eller att någon hugger av kabeln, vilket enligt de jag intervjuat är ganska ovanligt.  
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Ett bra sätt att öka robustheten i ett trådlöst nätverk är enligt Kent Engström att sprida ut fler 

accesspunkter. Ju fler accesspunkter desto robustare nätverk, då det blir större chans för en 

användare att få signal från en annan accesspunkt om den aktuella accesspunkten på nåt sätt 

skulle sluta att fungera. Men det bör påpekas att detta självklart är en kostnadsfråga, och att 

utmaningen enligt Kent Engström ligger i att med så få accesspunkter som möjligt få så bra 

täckning som möjligt, och då även ett robust nätverk. Mycket av detta arbete handlar om 

planering vilket kommer att diskuteras vidare senare. 

 

Magnus Påhlsson berättar att en stor faktor som påverkar ett trådlöst nätverk, är störningar 

utifrån som påverkar de signaler som sänds i ett trådlöst nätverk. Detta har även tagits upp i 

min teori, vilket visar att teori och empiri är överens. Saker som kan skapa störningar är enligt 

Magnus Påhlsson bland annat mikrovågsugnar och trådlösa telefoner men även ovanligare fall 

där en dåligt avskärmad dator med en processor med hastigheten 2,4Ghz har förekommit 

(2,4Ghz är samma frekvens som 802.11b och 802.11g sänder på, Wikipedia). Magnus 

Påhlsson säger också att ett trådlöst nätverk generellt är mindre robust, då de trådbundna 

nätverken inte påverkas på samma sätt av yttre faktorer som ovanstående har nämnts.     

  

Räckvidden påverkas enligt min teori också vid ett införande av ett trådlöst nätverk. Detta på 

grund av att ett trådlöst nätverk sänder sin information i luften i form av radiovågor till 

skillnad från ett trådbundet, där informationen sänds i en kabel. Detta medför helt olika 

förutsättningar för de olika alternativen, och jag har försökt att lyfta fram vad det är för 

faktorer som begränsar hur långa avstånd man kan skicka information i ett trådlöst nätverk, 

och hur man kan förbättra förutsättningarna för en trådlös nätverkslösning. 

 

Enligt Björn Sundin så är de största faktorerna utifrån kommande störningar samt vilka typer 

av väggar som finns i vägen för signalen. Dessa faktorer är ganska generella när det gäller 

prestanda överhuvudtaget i trådlösa nätverk. De bästa förutsättningarna för en trådlöst 

överföring är utomhus där det inte finns några fysiska hinder i vägen, så hur miljön ser ut är 

helt avgörande enligt honom. Men utomhus finns det dock andra faktorer som begränsar 

prestanda i ett trådlöst nätverk. Enligt Sven Franzén så måste man där väga in faktorer som 

luftfuktighet, väder och vind, då dessa påverkar radiosignalerna. Magnus Påhlsson berättar att 

man på universitetet har väldigt kort räckvidd mellan sina accesspunkter då det finns mycket 

stål i väggarna. Men även vilken typ av antenn du använder påverkar också hur långt det är 

möjligt att sända. Där finns det också regler och bestämmelser hur stark signalen utifrån 
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antennen får vara, och enligt Kent Engström så finns det egentligen inga tekniska hinder för 

hur långt man kan sända i ett trådlöst nätverk, men lagar och bestämmelser sätter gränsen för 

hur stark signal du får sända ut ifrån antennen. Man kan också enligt Kent Engström använda 

sig utav riktade antenner på klient sidan för att uppnå längre räckvidd. Men han säger också 

att det tar bort lite av friheten och mobiliteten i de trådlösa nätverken om man är tvungen att 

ha en stor otymplig antenn kopplad på till exempel sin bärbara dator. Sven Franzén tillägger 

också att riktade antenner ökar räckvidden till bekostnad av mindre täckning, vilket gör att 

dessa antenner lämpar sig bäst vid länkbyggen till exempel mellan två byggnader.    

 

5.3 ARBETET 

 

Hur skiljer sig då det arbete som måste göras för att installera och konfigurera det trådlösa 

nätverket till skillnad från det arbete som krävs för att sätta upp ett traditionellt trådbaserat 

nätverk? Blir det mindre arbete eller tvärtom, och är det lättare eller svårare att sätta upp ett 

trådlöst nätverk?  

 

Enligt de jag intervjuat så skiljer sig ju själva planeringsarbetet mycket från att planera ett 

vanligt trådbundet nätverk. Det är enligt Fredrik Johansson viktigt att i planeringen fundera på 

vad nätverket kommer att användas till. Är det enbart för dataaccess eller även för till 

exempel VoWlan?. I trådlösa nätverk så måste man också planera vart man skall sätta upp 

sina accesspunkter, vilka antenner man skall använda för att få den täckning som man vill ha 

(Olexa, 2005). Man måste enligt Björn Sundin också anpassa sig mera till miljön, till exempel 

vilka väggar eller övriga hinder som finns i den byggnad som du skall sätta upp det trådlösa 

nätverket i. Björn Sundin berättar att det finns programvaror för just sådan planering. 

Programvarorna som används har två viktiga uppgifter. Dels så kan man utifrån en befintlig 

ritning, mata in i systemet vilka typer av väggar som finns i byggnaden, placera ut sina 

accesspunkter och då få en bild av hur täckningen skulle se ut. Detta påpekas, är inte en helt 

korrekt bild av hur täckningen exakt blir, då inte alla tänkbara hinder för täckningen kan tas 

med i beräkningarna som till exempel störningar och så vidare. Men det ger en bra bild över 

hur man på bästa sätta utnyttjar sina accesspunkter. Men systemet kan enligt Björn Sundin 

också användas för ett annat ändamål. Man kan gå runt i byggnaden där man har sitt trådlösa 

nätverk med ett mätinstrument och mäta av hur stark signalen är på olika platser i byggnaden. 

Man har också ett navigationsinstrument för att se vart exakt man befinner sig. Man matar 

sedan in dessa parametrar i systemet, och får då se en bild av hur täckningen är idag. På så sätt 
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kan du lätt se vart täckningen är god och var den är mindre bra, vilket underlättar arbete för att 

optimera de trådlösa nätverket. En annan viktig uppgift som underlättar underhållet av 

nätverket i framtiden är enligt Kent Engström att noggrant dokumentera var alla 

accesspunkter monteras i lokalerna. Detta behövs då accesspunkterna oftast monteras dolt på 

grund av stöldrisken, vilket kan göra att det blir svårt att lokalisera en accesspunkt om den 

skulle behöva bytas ut.  

 

Det största momentet för själva installationsarbetet i trådlösa nätverk är enligt Björn Sundin 

uppbyggnad av infrastrukturen. I många byggnader är det enligt honom redan draget nätverk 

med uttag i alla rum, och i många verksamheter, enligt Fredrik Johansson så komplimenterar 

man den befintliga infrastrukturen med trådlös utrustning. Men om man skulle skapa 

infrastrukturen från början så skulle det vara det största arbetet enligt Björn Sundin. Sen så är 

det enligt honom en lögn att man slipper att dra några kablar bara för att man väljer en trådlös 

nätverkslösning. Man behöver ändå dra nätverkskablar fram till accesspunkterna, och sen 

behöver man också förse dem med ström, vilket i värsta fall då kräver två kablar till varje 

accesspunkt. Det påståendet är till viss del emot det som jag fått fram i min teori. Då man 

enligt en studie som Cisco System utfört kommit fram till att de trådlösa nätverken är mer 

kostnadseffektiva, för att man till stor del slipper kabledragning (Cisco). Detta tror jag beror 

på att man i den studie som Cisco System utförde inte tog hänsyn till arbetet för uppbyggnad 

av infrastrukturen.  

 

Kent Engström berättar att det nu finns en teknik som heter ”Power Over Ethernet”, vilket 

innebär att du kan strömförse accesspunkten via nätverkskabeln. Han berättar också att denna 

teknik framtogs i samband med att man började införa IP-telefoni. Vanliga traditionella 

telefoner behöver ju ingen separat strömkabel för att fungera, utan får sin strömförsörjning via 

telefonsladden. När man skulle införa IP-telefoni så sa man att man inte ville att folk skulle 

rata dem och skylla på att IP-telefonerna behövde separat strömförsörjning, utan man 

utvecklade då en teknik som möjliggjorde strömförsörjning via nätverkskabeln. Denna teknik 

har sedan börjat användas i andra sammanhang där man använder sig utav nätverksutrustning, 

som till exempel i trådlösa nätverk, och då behöver man i alla fall bara dra en kabel till varje 

accesspunkt.  

Svårighetsgraden att installera ett trådlöst nätverk, skiljer sig ifrån trådbundna nätverk 

beroende på hur nätverket implementeras. Enligt Niklas Rydén så blir det svårare att installera 

ett trådlöst nätverk om en säkerhetslösning ska implementeras.      
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Men hur skiljer sig sen arbete för att underhålla det trådlösa nätverket när det väl är installerat 

och konfigurerat samt i drift? Är det lättare eller svårare att underhålla ett sådant nätverk och 

hur skiljer sig de specifika arbetsuppgifterna? 

 

En del av arbetet går ju ut på att övervaka och se till att all utrustning i nätverket finns kvar 

och fungerar. Man menar att här är det stora skillnader mellan trådbundna nätverk, då man där 

ganska snabbt märker om något händer, till exempel om en switch går sönder eller försvinner. 

Men i trådlösa nätverk så ansluts klienten till en annan accesspunkt inom räckhåll, ifall den 

första skulle försvinna. Så då märker man inte som användare att accesspunkten har 

försvunnit, utan det man kan märka är att signalen blir sämre med lägre överföringshastighet 

som följd. Peter Eriksson berättar också att det är svårare att lokalisera var någonstans felet 

finns i de trådlösa nätverken.  Så på grund av detta så är det viktigare att övervaka och se till 

att accesspunkterna mår bra i ett trådlöst nätverk, eftersom det annars kan uppstå konstiga fel 

som är svåra att identifiera.  

 

Enligt Niklas Rydén så blir det också generellt svårare att underhålla ett trådlöst nätverk. 

Problemet med underhållsarbetet är att det blir lite knepigare, då accesspunkterna inte sitter 

som switchar i ett serverrum eller nätverksskåp, utan det sitter monterade i taket och är 

gömda, vilket försvårar arbetet om man till exempel behöver byta ut en accesspunkt. För att 

underlätta detta så är det som nämnts i föregående punkt viktigt att noggrant dokumentera var 

accesspunkterna monteras i lokalerna. Detta problem berättar flera av de personer som jag 

intervjuat.   
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För att underhålla ett trådlöst nätverk så att det fungerar som man vill så krävs det också att 

man går om kring i lokalerna och mäter signalstyrkor även efter nätverket har tagits i drift. 

Till skillnad från trådbundna nätverk där inte mycket utifrån kan störa, så kan utifrån 

kommande faktorer däremot störa ett trådlöst nätverk. Så när man väl har satt ett trådlöst 

nätverk i drift så kan ju nya störningskällor uppstå, det kan ju vara så att man smällt upp en ny 

vägg, eller placerat en mikrovågsugn någonstans så att där det en gång var bra signal är det 

inte det längre. Detta innebär att man med jämna mellanrum bör gå omkring och mäta 

signalen i sitt trådlösa nätverk, vilket Kent Engström tycker är viktigt för att få ett så bra 

trådlöst nätverk som möjligt.  
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5.4 FRAMTIDSUTSIKTER 

 

Efter den information jag fått in ifrån mina intervjuer så är jag ganska övertygad om att de 

trådlösa nätverken är här för att stanna. De trådlösa nätverken kommer att bli bättre, framför 

allt säkrare och robustare. Idag använder man oftast det trådlösa nätverket som ett 

komplement till det traditionella för att få en extra funktionalitet. Men om man frågar sig i fall 

de trådlösa nätverken helt kan ersätta de trådbundna, så tror jag faktiskt att så är fallet. De 

trådlösa nätverken kommer att kunna användas till sånt som de trådbundna nätverken används 

till idag, då de kommer att utvecklas. Men utvecklingen av de trådbundna nätverken kommer 

inte heller att stå still, och frågan är vad man vill använda nätverken till i framtiden. 

Förutsättningarna kommer alltid att gynna de trådbundna nätverken när det gäller robusthet 

och prestanda, vilket gör att de förmodligen hela tiden kommer att ligga steget före på de 

punkterna. Så om man i framtiden kräver ännu mer prestanda för de applikationer som körs, 

så kommer de trådbundna nätverken alltid att finnas kvar. Sen så kan de trådlösa nätverken 

inte växa hur mycket som helst, då det frigjorda frekvensbandet är begränsat, och det inte är 

troligt att fler frekvens utrymme släpps fria i samma utsträckning som den frekvensband som 

används idag. Ett annat scenario kan tänkas vara att man mer och mer börjar använda sig utav 

tunna klienter, och då inte behöver samma prestanda till klienterna. Man sköter all 

dataöverföring och exekvering på en server någonstans, där den i sig har en snabb trådbunden 

uppkoppling. Sedan visar man bara resultatet hos klienterna, vilket då minskar kraven 

avsevärt på deras uppkoppling.  

 

Ett område som verkligen skulle kunna sätta käppar i hjulen för de trådlösa nätverken, är om 

man någon gång i framtiden skulle kunna visa resultat på att radiovågor skadar oss biologiskt. 

Detta skulle kunna förändra utvecklingen radikalt av de trådlösa nätverken.    
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5.5 REKOMMENDATIONER 

1. Planera 

För att få en så lyckad trådlös nätverkslösning som möjligt så krävs det en del planering 

innan man sätter nätverket i drift. Man måste anpassa sig efter den miljön som nätverket 

skall installeras i och planera samt välja rätt utrustning för den specifika miljön och det 

syftet som nätverket är till för. Planeringsarbetet går ut på att planera vart man skall sätta 

ut sina accesspunkter för att få en så optimal täckning som möjligt, och då även få ett 

robust nätverk. Man kan antingen i förväg använda sig utav programvaror som själv 

beräknar signalstyrkan beroende på vilken typ av väggar som finns i miljön, alternativt att 

i efterhand mäta signalstyrkan på olika platser i lokalerna för att sedan förbättra 

placeringen av accesspunkterna för optimal täckning. Man behöver också ta reda på vilka 

andra källor som sänder ut radiosignaler, som till exempel andra trådlösa nätverk. Om det 

finns andra trådlösa nätverk i omgivningen så är det viktigt att man väljer skilda kanaler 

för sitt eget nätverk för att undvika kollision. Detta gäller också om man har flera egna 

accesspunkter, då dessa också kan störa ut varandra. Det är i viktigt att man gör detta 

arbetet, och inte bara sätter upp en accesspunkt på känn.       

2. Välj en bra säkerhetslösning 

Säkerhetslösningarna som finns tillgängliga idag är relativt bra, men det är viktigt att man 

väljer rätt då det finns olika sätt att konfigurera sin trådlösa nätverksutrustning. Det är 

också oftast inställt från fabriken att det inte används någon kryptering alls, så att bara 

koppla in sin accesspunkt och sedan börja surfa är verkligen inte att rekommendera. Om 

man köper sin utrustning idag så är det att rekommendera att gå direkt på sådan som klarar 

WPA2. Det är den kryptering som anses som säkrast idag och bör då användas. Även 

autentisering med hjälp av inloggning på något sätt är att rekommendera då detta ökar 

spårbarheten samt försvårar för obehöriga att få tillgång till nätverket. Det är också sunt 

att behandla det trådlösa nätverket som ett främmande osäkert nätverk, och låta 

anslutningar från det trådlösa nätverket till företagsnätverket ske via VPN-tunnlar. Man 

skall alltså behandla anslutningen som en anslutning utifrån sitt eget nätverk. Sen är det 

också onödigt att med sin SSID avslöja sitt nätverk med till exempel företagets namn eller 

liknande. Man kan helt enkelt ta bort så att nätverkets SSID inte sänds ut till alla. Slutligen 

så är det alltid bra att använda sig utav kryptering på applikationsnivå, som till exempel 

HTTPS och SSL för att förhindra att lösenord och dylikt alltid är krypterad oavsett 

nätverk.  

 



    

 45 

3. Underhåll 

För att det trådlösa nätverket även i fortsättningen skall vara robust och med bra 

prestanda, så är det viktigt att underhålla sitt nätverk. Det finns mycket som kan förändras 

i den miljön som nätverket är installerat i, och dessa förändringar kan försämra nätverket. 

Man bör alltså även när nätverket är i drift mäta signalstyrkor för att se förändringar som 

påverkar täckningen i sitt nätverk. Sen är det också viktigt att i underhållsarbetet även ta 

med bevakning så att all utrustning finns kvar och fungerar, då det kan vara svårt att 

identifiera och felsöka.   
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6. SLUTSATS 

 

Med en kvalitativ metod med datainsamling i form av intervjuer, så har jag lyckats lyfta fram 

hur vissa områden i ett generellt datornätverk påverkas vid införandet av en trådlös 

nätverkslösning. Jag har bland annat kommit fram till att säkerheten påverkas då 

informationen är lättillgänglig för utomstående då den sänds i form av radiovågor genom 

luften. Detta ställer då höga krav på tekniker som skall säkerställa att endast behöriga 

personer får ta del av informationen. Det är viktigare med spårbarheten då det är svårare att 

identifiera var saker inträffar, vare sig det är ett fel eller en brottslig handling som uppstår.  

 

Prestandan i nätverket påverkas generellt då förutsättningarna ändras i ett trådlöst nätverk. Det 

finns klara begränsningar för hur långt och hur snabbt man kan skicka data i form av 

radiovågor. Även robustheten i ett trådlöst nätverk är generellt sämre i ett trådlöst nätverk på 

grund av de ökade störningsfaktorerna som finns. 

 

Jag har även kommit fram till att arbetet kring att installera och underhålla ett trådlöst nätverk 

skiljer sig från det traditionella nätverket, då det kräver extra planering samt underhåll för få 

det att fungera tillfredställande.  
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 6.2 FORTSATTA STUDIER  

 

Under tiden som jag gjort denna studie så har nya områden dykt upp, som jag funnit 

intressanta att forska vidare inom. Dessa områden har legat utanför min frågeställning vilket 

har gjort att jag i min studie valt att avgränsa dessa delar, och istället informerat att dessa 

finns för framtida forskning. De tre områden som jag valt att avgränsa mig ifrån är som 

tidigare nämnts: tekniskt djup, hälsorisker, samt ekonomiska kalkyler. Alla dessa områden har 

väldigt övergripligt tagits upp i denna studie, och varje del för sig skulle kunna ligga till grund 

för en självständig studie. Eftersom ämnet trådlösa nätverk till stor del är ett tekniskt område, 

så skulle en studie som enbart gått ut på att beskriva de tekniker som finns för trådlösa 

nätverkslösningar helt klart vara intressant, och efterfrågad av många personer. Även 

hälsorisker är en mycket stor och alvarlig fråga som verkligen skulle behöva belysas och 

studeras för att man verkligen skulle veta hur de trådlösa nätverken påverkar oss som 

individer. För att verkligen kunna lyfta fram den ekonomiska aspekten för de trådlösa 

nätverken och verkligen räkna på vad som är de mest ekonomiska lösningen, så behövs 

självklart investeringskalkyler för att räkna på vad som är den bästa lösningen kortsiktigt, 

respektive långsiktigt ur ett kostnadsperspektiv. Dessa områden skulle jag själv verkligen 

rekommendera för fortsatt forskning och studier.   

 

6.1 SLUTORD 

 

Jag känner mig tillfreds med resultatet av denna studie och den metodik som använts för att 

komma fram till detta resultat. Jag har uppfyllt syftet som låg till grund för denna studie och 

jag tycker att jag belyst det problemområde som väckte mitt intresse för arbetet. Jag har 

identifierat ett antal områden och dess funktioner som enligt min studie påverkas vid ett 

införande av en trådlös nätverkslösning i en verksamhet. Jag har också lyft fram varför och 

hur dessa områden påverkas vid införandet, vilket också var en del av min frågeställning. 

Efter att i min diskussions del ha diskuterat de viktigaste delarna i min studie, så känner jag 

att jag utvecklat min kunskap inom ämnet, vilket också var en del av syftet med studien. Jag 

hoppas nu att andra personer kan ta del av informationen som uppsatsen visar, och att mina 

rekommendationer hjälper dessa personer att lyckas med införandet av sitt trådlösa nätverk. 
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8. BILAGOR 

 

Bilaga1: Intervjumanus 

 

1. Personuppgifter 

 

• Namn 

• Företag 

• Yrke/Titel 

• Erfarenheter av trådlösa nätverk 

 

2. Datasäkerhet 

 

• Hur påverkar ett införande av ett trådlöst nätverk den generella 

datasäkerheten? 

• Vilka nya hot uppstår med trådlösa nätverk? 

• Hur skyddar man sig från dessa hot? 

• Vilka är de största säkerhetsbristerna med trådlösa nätverk? 

• Hur kan man förbättra bristerna? 

 

3. Överföringshastighet 

 

• Hur skiljer sig förutsättningarna mellan trådbundna och trådlösa nätverk om 

man pratar om överföringshastighet. 

• Vilka är de största faktorerna som begränsar den möjliga 

överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk? 

• Hur ser framtiden ut? Finns det några begränsningar för hur hög hastighet man 

kan få i ett trådlöst nätverk? 
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4. Robusthet 

 

• Vad påverkar robustheten i ett trådlöst nätverk? 

• Är ett trådlöst nätverk generellt lika robust som ett trådbundet, om inte är det 

möjligt att få ett trådlöst nätverk lika robust som ett trådbundet? 

• Hur kan man öka robustheten i det trådlösa nätverket? 

 

5. Räckvidd 

 

• Vad påverkar räckvidden i ett trådlöst nätverk? 

• Vilka begränsningar medför räckvidden i ett trådlöst nätverk? 

• Finns det några begränsningar som gör att man maximalt kan få en viss 

räckvidd med ett trådlöst nätverk? 

 

 

6. Installationsarbete 

 

• Hur skiljer sig planeringen av uppbyggnaden för ett trådlöst nätverk mot ett 

trådbundet? 

• Hur skiljer sig installationsarbetet för ett trådlöst nätverk mot ett trådbundet? 

• Skiljer sig arbetsåtgången för installationsarbetet? 

• Är det enklare att installera och konfigurera ett trådlöst nätverk? 

 

 

7. Underhållsarbete 

 

• Vilka nya arbetsuppgifter medför införandet av ett trådlöst nätverk? 

• Skiljer sig arbetsåtgången eller arbetsbördan för underhållet av nätverket? 

• Är ett trådlöst nätverk enklare att underhålla? 
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8. Kostnader 

 

• Om man ser generellt på trådlösa nätverk och trådbundna, vilket är den mest 

ekonomiska lösningen ut ekonomisk synvinkel? 

• Kortsiktigt? 

• Långsiktigt? 

• Var ligger de största kostnaderna i ett trådlöst nätverk? 

• Vilka besparingar kan man göra genom att välja ett trådlöst nätverk framför ett 

trådbundet? 

 

9. Vilka andra områden finns det som påverkas? 

 

10. Framtidsutsikter 

 

• Hur ser framtidsutsikterna ut för de trådlösa nätverken? 

• Är det en bra investering att införa ett trådlöst nätverk idag? 
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Bilaga2: Transkribering och kodningsexempel  

Personuppgifter: 

Namn: Kent Engström, Datornät och Säkerhets Expert. 

Linköpings Universitet, Avdelningen för IT-tjänster, UNIT 

Transkribering och kodning: 

  

DS01(Det blir osäkrare med trådlösa nätverk, det kan inte bli säkrare då man inte tar bort 

någonting. Det ända som skulle kunna göra det trådlösa säkrare är om man hade både ett 

trådbundet och ett trådlöst nät, och det trådbundna var jätte osäkert och det trådlösa jätte 

säkert, men så ser det ju inte riktigt ut idag.) 

 

DS02(All information sänds i luften och då inser man ju att det lätt går att lyssna på den 

trafiken. Men om man ställer sig frågan, hur lätt är det att lyssna på informationen som sänds i 

en sladd? Det är inte heller så svårt). 

 

DS03(För dem som vill sitta på ett säkert avstånd och lyssna på trafiken, så är det lättare i ett 

trådlöst nätverk. För dem som verkligen har ett intresse för att få reda på informationen från 

nätverket så är det också ganska lätt att lyssna på ett trådlöst nätverk.) 

 

DS04(På UNIT så har man inte direkt litat på det trådbundna nätverket heller. Vilket har varit 

en ganska sund inställning jämfört med andra företag.) 

 

DS05(Ett trådlöst nätverk är ett hubbat nät vilket betyder att all information sänds till alla, i ett 

switchat nät så isoleras trafiken till en viss port, men det finns trick att lura detta, genom att 

säga att man är en viss dator för att få tillgång och lyssna på trafiken.) 

 

DS06(Man har ingen övertro på att det trådbundna nätet är helt säkert.) 

 

DS07(Därför har man istället valt att se till att köra saker på applikationsnivå krypterat. Till 

exempel så använder våran Webmail https, hämtning av mail via pop eller imap använder 

SSL.) 

 

 


