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Abstract
Trådlösa nätverk är något som växer och breder 
ut sig mer och mer i det moderna samhället. Allt 
fler personer har bärbara enheter som kan ansluta 
till dessa nät. Därför måste de nätverk som inte 
skall vara publika skyddas från obehöriga. Viktig 
information kan annars hamna i fel händer. I 
denna rapport kommer olika trådlösa nätverk och 
säkerhetslösningar till dessa att undersökas.
Genom att använda olika säkerhetslösningar så 
som kryptering med hjälp av t.ex . WPA och 
även tillämpar Pfleeger’s teorier om datasäkerhet 
så kan ett trådlöst nätverk vara förhållandevis 
säkert mot de flesta angripare.
Nyckelord: Trådlösa nätverk, sårbara, 
attackeras, säkerhetsgranskas, konfigureras.
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1 Inledning

Utvecklingen med datorer och Internet går mycket fort framåt i dagens 
samhälle, allt fler använder datorer och Internet i hemmet och i industrin.
Datorerna används för att kommunicera med varandra, skicka data mellan sig 
och styra maskiner. Både i det moderna hemmet, kontoret och i industrin 
används nätverk, allt som oftast vanliga nätverk med kablar och routrar. Men 
utvecklingen går framåt och förekomsten av trådlösa nätverk ökar allt mer, 
detta speciellt där det finns mobila datorer och PDA: er. Trådlösa nätverk är 
väldigt praktiska och användbara på många sätt och dessa underlättar arbetet 
väldigt mycket.

Men det finns även baksidor med att ha ett trådlöst nätverk. De kräver en hel 
del säkerhetstänkande för att fungera på ett tillfredsällande och inte vara allt 
för lätt att infiltrera.

1.1 Problemställning

 Trådlösa nätverk kan vara sårbara och lätta att attackera om 
dessa inte säkerhetsgranskas och konfigureras på ett korrekt sätt. 

1.2 Syfte

Uppsatsen har till syfte att undersöka och hitta bra säkerhetslösningar på 
trådlösa nätverk som skall hantera känslig information. Så att främmande 
personer inte kan dra nytta av nätverket och den information som finns på det. 
Arbetet är främst inriktat till företagskunder som behöver ett säkert nätverk 
men även för privatpersoner som vill ha ett säkert nätverk hemma.

Vi tänkte använda oss av Pfleeger´s metod för datasäkerhet [7] för att 
analysera ett nätverk och sedan kunna skapa ett balanserat och säkert system.

1.3 Frågeställningar

 Hur pass sårbart är ett trådlöst nätverk?

 Hur många olika sätt går det att attackera ett nätverk och vilka är 
dessa?

 Hur ska dessa säkerhetsgranskas och konfigureras för att skydda mot 
de vanligaste attackerna?

1.4 Avgränsningar
Trådlösa nätverk är ett väldigt stort område och det innefattar många olika 

tjänster. Uppsatsen har valts att inriktas på säkerheten runt dessa trådlösa 
nätverk och hoten runt dessa. De ekonomiska aspekterna för att 
säkerhetsskydda ett nätverk kommer helt att lämnas utanför denna rapport.
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1.5 Språkligreservation
Vi har valt att skriva arbetet på svenska eftersom rapporten främst vänder 

sig till personer som hanterar trådlösa nätverk inom Sverige. Men eftersom 
mycket av tekniken och språket innehåller tekniska ord som har sin bakgrund i 
engelskan så har vi valt att inte översätta vissa dessa ord. Om dessa översätts 
så kan dess innebörd bli något som inte överensstämmer med den egentliga 
innebörden. 

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Trådlösa nätverk
Nu för tiden surfar och jobbar människor med sina datorer överallt, på 

kaféer, flygplatser, tågstationer. Det är möjligt genom att det finns ett så kallat 
trådlöst nätverk där personen befinner sig. Det krävs alltså inga sladdar eller 
kablar för att ansluta till andra datorer och Internet. Dessa trådlösa nätverk kan 
användas för att ansluta datorer, skrivare, handdatorer och andra enheter och 
sedan koppla ihop dessa så att de bildar ett nätverk. Finns det sedan en 
Internetuppkoppling så går det att surfa och jobba över Internet. 

Det finns en hel del olika tekniker som ofta kallas för trådlösa nätverk så 
som Bluetooth, WLAN, GPRS/3G, IrDa, WAP. Dessa tekniker har alla sina 
egna för- och nackdelar men det som de har gemensamt är att de kan skicka 
och ta emot data trådlöst. 

2.1.1 Bluetooth
Bluetooth är det trådlösa nätverk som används till lite mindre applikationer 

eftersom det inte klarar att skicka data med så hög hastighet och därför inte 
lämpar sig till större nätverk. Det har inte heller så lång räckvidd, det är ett 
maximalt avstånd på 10 meter.

För att förenkla det hela lite kan man säga att bluetoothenheter lyssnar aktivt 
efter varandra och när en annan enhet kommer inom räckhåll så sker en 
uppkoppling. Det bildas då ett så kallat spontant nätverk. När dessa enheter är 
sammankopplade så kan överföringar av ljud och data börja. 

Än så länge så används Bluetooth ofta för att koppla samman diverse 
mindre applikationer till en större applikation som exempel kan nämnas, ett 
headset till en mobiltelefon, en mus till en dator.

Visionen med Bluetooth är att inom en snar framtid så skall den tekniken
ersätta alla de sladdar som kopplar samman alla olika enheter. Genom 
Bluetooth så skall enheterna kunna koppla ihop sig själv och användaren ska 
inte behöva göra något för att det skall fungera, förutom att placera enheterna 
inom räckhåll och slå på strömmen. [2]

2.1.2 GPRS/3G
GPRS står för General Packet Radio Services. GPRS är en form av trådlöst

nätverk som ofta beskrivs som ”2.5G”, alltså det är en teknik som ligger 
mellan den andra- och den tredjegenerationens digitala mobilteknik. Den 
andra generationen (2G) är den som även kallas GSM och är väldigt utbredd i 
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Sverige. Tredje generationen (3G) är inte alls lika utbredd i Sverige, även om 
den är på frammarsch. 

GPRS använder sig, precis som andra- och tredjegenerationens trådlösa nät, 
av det mobila telefonnätet. Den maximala hastigheten som data kan överföras 
med i GPRS-nätet är 114 Kbps, genom detta så går det att utnyttja handdatorn 
eller mobiltelefonen till att surfa på Internet, skicka och ta emot e-post m.m.

3G (tredje generationens trådlöst) är även detta en tjänst för att trådlöst 
kommunicera med Internet. Detta kan ske genom mobiltelefon, handdator, 
bärbar-dator m.m. Skillnaden mot GPRS är att 3G skall vara mycket snabbare 
och tillförlitligare, det ska lovas dataöverföringshastigheter på upp till 384 
Kbps. Genom detta så går det att genomföra längre videosamtal och givetvis 
de funktioner som vanlig GPRS erbjuder. [2]

2.1.3 Infraröd överföring
IR-kommunikation är en form av kommunikation mellan endast två olika 

enheter så kallad punkt-till-punkt förbindelse, överföringen sker med hjälp av 
infrarött ljus. 

Infrarött ljus är en form av ljus som är osynlig för det mänskliga ögat. En 
osynlig stråle med ljus moduleras med information och skickas sedan till 
mottagaren. Informationen i ljusstrålen kan bara skickas kortare sträckor, 
ungefär runt 2 meter.

Den mest välkända och använda kommunikationen med hjälp av infrarött 
ljus är mellan fjärrkontrollen och TV-apparaten. Det är inte bara i 
fjärrkontrollen som den infraröda kommunikationen finns. Det används t.ex. 
för att kunna skicka data mellan mobiltelefoner, för datorn skall kunna 
kommunicera med olika applikationer. 

IrDa (Infrared Data Association) är en organisation som statades med syftet 
att skapa en internationell standard för den infraröda kommunikationen. 
Standarden har blivit väldigt framgångsrik och har skapat en ledande roll när 
det gäller trådlös överföring av data mellan mobiltelefoner, handdatorer m.m. 

En viktig del till att framgångarna för den infraröda överföringen har blivit 
stor är att det finns gott om billiga och energisnåla komponenter för 
tillverkarna. Detta gör att IR kan placeras på produkter som inte har 
obegränsat med strömtillförsel t.ex. mobiltelefoner och handdatorer. [2]

2.1.4 WAP
Wireless Application Protocol (WAP) är en form av trådlös uppkoppling 

som är främst framtagen för att fungera tillsammans med mindre och mobila 
arbetsenheter. Det är uppbyggt så att det skall kräva så lite bandbredd, så lite 
arbetsminne och så lite CPU-kraft som möjligt. Detta just för att det skall gå 
att använda i handdatorer och mobiltelefoner som inte har så mycket kraft och 
bandbredd. 

Med hjälp av WAP så kan dessa mobila enheter använda sig av Internet, 
detta gör att människor kan koppla upp sig vart de än befinner sig. Eftersom 
WAP kräver en speciell teknik för att beskriva webbsidor så är det inte säkert 
att alla sidor går att besöka med hjälp av WAP-tekniken. Men det finns 
tjänster för en hel del olika saker på Internet så som banktjänster, aktiehandel, 
trafikstatus, dagstidningar, e-post och väderprognoser för att nämna några. [2]
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2.1.5 WLAN
Med ett trådlöst nätverk, ett så kallat WLAN (Wireless Local Area 

Network), kan datorer sammankopplas och kommunicera med varandra. 
För att ett trådlöst nätverk som WLAN skall fungera så krävs det någon 

form av basstation, de kallas ofta för accesspunkter. Sedan behövs det trådlösa 
klienter som kan kommunicera med basstationen. Dessa klienter kan vara 
nästan vad som helst, en bärbar dator, en stationär dator, handdator, 
kassaterminaler m.m. Det krävs dock att de är utrustade med ett nätverkskort 
som klarar av att hantera trådlös kommunikation.  

Dessa trådlösa nätverk kan ofta ses som en förlängning av det vanliga 
trådbaserade nätverket. Ofta används de i t.ex. ett kontorslandskap där det 
skulle vara dumt att dra fram kablar. Men från detta kontorslandskap så går 
det ett vanligt trådbaserat nätverk vidare till andra hus och lokaler. Genom att 
det trådlösa nätverket använder sig av samma protokoll, t.ex. TCP/IP, som det 
trådbaserade så krävs det inga modifieringar för att det skall fungera mellan de 
båda näten. Förutom då de trådlösa nätverkskorten som klienterna behöver för 
att utnyttja det trådlösa. 

När ett WLAN skapas med hjälp av bara en accesspunkt så har detta nätverk 
en begränsad räckvidd eftersom signalen blir svagare och svagare ju längre 
bort från accesspunkten klienten kommer. Det går att förlänga räckvidden på 
ett sådant här nätverk genom att placera ut flera accesspunkter inom varandras 
radie. En klient som använder sig av det trådlösa nätverket blir ansluten till en 
av dessa accesspunkter och den täcker ett visst område som användaren kan 
röra sig inom. När användaren går utanför detta område så bryts kontakten 
med nätverket, om det inte finns en annan accesspunkt som kan ta över 
kommunikationen med användaren. Bytande mellan dessa olika accesspunkter 
är något som sker helt automatiskt så användaren behöver inte göra något. 
Denna process kallas för ”roaming” och det kan jämföras med GSM-
telefonernas bytande mellan basstationerna. 

Inom den så kallade WLAN:s tekniken så finns det ett antal olika 
standarder, den första kom så sent som i juni 1997. Det var IEEE 802.11 och 
den klarade överföringshastigheter på 1 och 2 Mbit/s. I början av år 2000 kom 
nästa standard, det var en utveckling på den tidigare IEEE 802.11 och nu 
kallades den IEEE 802.11b. Den nya standarden hade en något snabbare 
överföringshastighet som nu var uppe i 5.5 och 11 Mbit/s. De båda 
standarderna använde sig av frekvensbandet 2.4 GHz. 

Det frekvensband som WLAN och standarden IEEE 802.11 använder är en 
frekvens som är fritt tillgänglig över hela världen för sändare med låg effekt. 
Det används inte bara till dessa trådlösa nätverk utan det är flera applikationer 
som använder det t.ex. bluetooth, industriella applikationer, mikrovågsugnar 
och medicinsk utrustning.  Allt detta användande av denna frekvens kan göra 
att det blir störningar mellan olika utrustningar. 

Den överföringsteknik som IEEE 802.11b använder sig av är gjord för att 
vara väldigt störningstolerant för att det inte skall påverkas av annan 
utrustning som ofta finns i närheten. När ett nytt nät installeras så bör det trots 
störningsskyddet undersökas så att det inte störs av annan utrustning. Genom 
att utföra dessa mätningar så kan driftsavbrott och dålig prestanda undvikas. 
[2], [3],[4]
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2.1.6 Kort historia bakom IEEE 802.11
I början av 1990-talet bildade IEEE (Institute for Electrical and Electronic 
Engineering) en kommitté som fick till uppgift att arbeta fram en standard 
trådlösa nätverk. Kommittén, som leddes av Victor Hayes, hette 802.11 och 
blev färdiga med sitt arbete 1997 då de presenterade sin nya standard IEEE 
802.11. 
Den nya standarden hade en överföringskapacitet på 1 till 2 Mbps och var 
verksam i 2.4GHz bandet.
1999 gjordes standarden om och fick två separata uppföljare 802.11b och 
802.11a.
Nedan följer en kort översikt över de trådlösa standarder som finns 
tillgängliga idag.

2.1.7 Olika trådlösa standarder 
Tabell 1. Förklaring av olika trådlösa standarder

802.11 Den ursprungliga standarden. Överföringskapacitet på 1 till 2 
Mpbs, verksam i 2.4GHz bandet. 

802.11a Vidareutveckling av 802.11 för högre hastigheter. Kapacitet för 54 
Mbps, verksam i 5 GHz bandet.

802.11b Den vanligast förekommande standarden i dag. Kapacitet för 11 
Mbps och verksam i 2.4 GHz bandet.

802.11d Standard för hur man anpassar trådlösa nät beroende på olika 
länders bestämmelser.

802.11e Standard för hur man tillhandahåller en garanterad kvalité för 
tjänster i trådlösa nät (QoS)

802.11f Definierar hur accesspunkter från olika leverantörer ska 
kommunicera med varandra. Kallas också för Inter-access Point 
Protocol (IaPP).

802.11g Standard som använder samma frekvens som 802.11b men har 
mycket högre överföringskapacitet, 54 Mbps.

802.11h Tillägg för att klara de europeiska kraven på radiosändningar i 5 
GHz bandet.

802.11i Tillägg som ger högre säkerhet i 802.11a, 802.11b och 802.11g.

Tabell 1. Tabellen är sammanställd av information från ref. [8], [9]

2.2 Säkerhet
De trådbaserade nätverken är allt som oftast skyddade genom att de är 

fysiskt placerade i byggnader och sluta områden. De trådlösa nätverken ger 
inte samma säkerhet som ett trådbaserat nätverk även om det går att göra de 
trådlösa nätverken väldigt säkra.

Det finns olika krypteringsalgoritmer och sådant som går att använda. Det 
går att styra vilka som skall ha tillgång till nätet m.m. Men det räcker inte med 
att bara ha alla säkerhetsfunktioner installerade och fungerande. Det gäller att 
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dessa används på ett korrekt och funktionellt sätt. Pfleeger har en teori om 
säkerhet runt datorer och nätverk. 

2.2.1 Pfleeger´s teori
Med hjälp av denna teori och hans sätt att tänka så kan ett stabilt och 
balanserat nätverk upprättas, ett nätverk som inte är alltför sårbar och lätt att 
attackera.

För att förstå olika attacker måste man först förstå skillnaden mellan 
sårbarheter och hot. Pfleeger[7] definierar en sårbarhet som en svaghet i ett 
system (se figur 1) medan ett hot är en rad omständigheter i ett datorsystem 
som kan orsaka förlust eller skada. I sin bok har Pfleeger en illustration som 
bättre förklarar skillnaden

Figur 1. Vattnet på bilden utgör ett tydligt hot mot personen men hålls tillbaka av en 
vägg. Väggen har dock en spricka i sig, en sårbarhet. Om vattnet stiger så kommer det 
att utnyttja sårbarheten i väggen och skada eller eventuellt dränka personen. [7] Bilden 
är något ändrad. 

Baserat på dessa definitioner drar Pfleeger slutsatsen att ”A threat is blocked 
by control of a vulnerability”. Med kontroll menar Pfleeger något som 
reducerar påverkan av den aktuella sårbarheten. Som exempel kan tas från 
ovannämnda bild där personen har satt ett finger i sprickan för att på så sätt ta 
kontroll över det potentiella hotet.

De hot som finns, menar Pfleeger, kan delas in i fyra olika kategorier,
fabrikation (fabrication), uppsnappning (interception), avbrott (interruption) 
och modifikation (modification).

 Fabrikation är när en eller flera obehöriga personer kopierar eller 
skapar ett objekt.

 Uppsnappning kan vara när en eller flera obehöriga får tillgång till en 
resurs.
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 Avbrott är när en resurs som t.ex. en AP, blir oanvändbar eller 
otillgängligt.

 Modifikation är när obehöriga ändrar på en resurs.

För att ett hot ska kunna verkställas krävs att systemet har en sårbarhet. Denna 
sårbarhet kan finnas i hårdvaran, mjukvaran eller i data och kan uttrycka sig i 
stöld, olyckor, avsiktlig sabotage etc. 

När vi nu vet mer om sambandet mellan hot och sårbarheter kan vi använda 
oss av detta för att motverka dem. I sin bok skriver Pfleeger att ett 
datorsystem kan ses som säkert om det uppfyller tre mål, konfidentialitet 
(confidentiality), integritet (integrity) och tillgänglighet (availability). De tre 
målen kan beskrivas med hjälp av cirklar som överlappar varandra. Se Figur 2 
för visualisering. 

Figur 2. [7] Bilden är något ändrad.

 Konfidentialitet försäkrar att data-relaterade tillgångar som 
hårdvara, mjukvara eller data bara är åtkomlig för dem som har rätt 
till åtkomst.

 Integritet innebär att tillgångar bara kan manipuleras eller ändras 
av dem som får ha tillgång och på ett godkänt vis.

 Tillgänglighet innebär att tillgångar är åtkomlig för autentierade
personer och att den tillgängligheten inte hotas.
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Ett system som endast uppfyller ett eller två av målen betraktar Pfleeger ej 
som säkert. Som exempel kan tas ett privat trådlöst nätverk som förmodligen 
uppfyller målet tillgänglighet då det är vad de flesta önskar sig. När man slår 
på datorn vill man inte konfigurera om inställningar och dylikt då det ses som 
besvärande. Men om man går för långt med tillgängligheten blir oftast 
konfidentialiteten lidande. Så även om dessa tre mål är oberoende av varandra 
så behövs det en balans mellan dem.

2.2.2 SSID
SSID (Service Set IDentifier) är en sekvens av upp till 32 tecken som utgör 

identifikationen eller namnet på ett trådlöst nätverk. SSID sätts av 
nätverksadministratören och för öppna trådlösa nätverk så visas detta för alla 
trådlösa enheter inom räckvidden för accesspunkten. I ett gömt trådlöstnätverk 
visas inte SSID vilket gör att alla som skall ansluta till enheten måste veta 
vilket SSID som används för att ansluta.[4]

2.2.3 ACL
ACL (Access Control List) är en funktion som många tillverkare bygger in i

accesspunkterna. I ACL lagras MAC-adresser till de datorer som har rätt att 
ansluta till accesspunkten. MAC-adressen är ett unikt nummer som alla 
nätverkskort har. Det är detta nummer som nätverksutrustningen använder för 
att hålla reda på vilka datorer som är anslutna. Men att enbart utesluta MAC-
adresser skyddar inte ett nätverk fullständigt. En hackare kan avlyssna nätet 
och ta reda på vilka MAC-adresser som används och ställa in sin egen dator 
att använda samma MAC-adress.

2.2.4 WEP
WEP (Wired Equivalent Privacy) är den metod i standarden 802.11 som 

används för kryptering och dekryptering vid överföring av data. WEP var inte 
från början tänkt att vara en komplett säkerhetslösning, utan dess uppgift var 
att skapa samma säkerhetsnivå som finns i okrypterade trådbaserade nätverk.

WEP bygger på symmetrisk kryptering, vilket betyder att klient och 
accesspunkt har likadana nycklar, som används till både kryptering och 
dekryptering. Nyckeln är 40 - 242 bitar lång beroende på tillverkare av 
hårdvaran. Den anges manuellt i antingen hexadecimalt eller ASCII format. 
Men om man använder en krypteringsnyckel som är längre än 40 bits är det 
inte säkert att den är kompatibel med annan hårdvara. Man kan använda upp 
till fyra nycklar i WEP och fördelen med det är att användaren eller 
nätverksutrustningen enkelt kan byta mellan nycklarna. Det går också att 
använda flera nycklar parallellt. Accesspunkten vet vilka nycklar som är 
giltiga att användas. Men oftast används bara en nyckel. [5]

WEP använder sig av en autenticeringsmetod som kallas Shared Key. Denna 
metod används för att bestämma vilka klienter som får autenticering och har 
en klient rätt WEP nyckel får denne ansluta till nätet. 

Autenticering med Shared Key metoden går ut på att nätverksutrustningen 
skickar en icke krypterad text som ska krypteras av klienten. Klienten 
krypterar texten med en förvald WEP nyckel och skickar sedan tillbaka den 
krypterade texten samt information om vilken nyckel som användes. Om 
WEP nyckeln och resultatet är giltigt autenticeras klienten.
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En stor nackdel med WEP är just nyckeln. Eftersom nyckeln är statisk går 
det att få fram nyckeln genom avlyssning där man samlar in en relativt stor 
mängd krypterad data. [1]

2.2.5 WPA
WPA (Wi-Fi Protected Access) är en ny teknik som bygger på WEP men 

som erbjuder en högre säkerhet. WPA baseras på delar av IEEE:s nya 
standard 802.11i. Skillnaden mellan WEP och WPA är att WPA inte 
använder sig av statiska krypteringsnycklar, utan istället delas all trafik in i ett 
block på 10kb som alla krypteras med en egen nyckel. För att kunna uppnå
den högre säkerheten med dynamisk nyckelhantering använder sig WPA av 
tekniken TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP stöder en 
initieringsvektor på 48-bit, det kan jämföras med en initieringsvektor på 24-bit 
som WEP stöder. 

WPA är ännu inte standard i all nätverksutrustning eftersom det kräver 
många uppdateringar av hårdvaran. [1]

2.3 Utökad säkerhet

2.3.1 Kerberos
Under 1980 talet utvecklade forskare vid MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) ett identifieringssystem som de kallade Kerberos. När en 
användare hade identifierats delade kerberos ut en ”biljett” som gav 
användaren tillstånd nätverket under en begränsad tid.

När man använder Kerberos i ett trådlöst nätverk börjar accesspunkten med 
att identifiera sig mot Kerberosservern. Efter det kommer accesspunkten inte 
att tillåta någon trafik från klienten förutom trafik till Kerberosservern. När 
klienten har fått sin ”biljett” från Kerberosservern har den fri access till alla 
accesspunkter på nätet. Kerberos skickar även ut en unik, tidsbegränsad WEP-
nyckel till de klienter som har blivit identifierade. [2]

2.3.2 VPN

VPN (Virtual Private Network) är en teknik som används för att skapa en 
förbindelse mellan två eller flera nätverk som är säkrare än vanlig 
Internettrafik. Eftersom vanlig Internettrafik har anslutningar som är 
offentliga så är det lätt för personer med rätt teknik att avlyssna och snappa 
upp informationen som skickas över Internet. Ibland måste känslig 
information skickas över Internet och då är det viktigt att informationen inte 
kan avlyssnas. Med VPN-tekniken så kan den information som skickas 
krypteras och på så sätt döljas för andra användare än den som skall ta emot 
den. Detta beskrivs enklast som att det blir en tunnel mellan de datorerna som 
kommunicerar. Det blir ett litet virtuellt nätverk som kan stäcka sig över stora 
geografiska avstånd. 

För att komma åt den information som skickas genom ”tunneln” så behövs 
det speciella program. Programmen krypterar den information som skickas 
genom tunneln för att den ska bli säker att skickas över Internet, ofta 
komprimeras också information. Den komprimeras för att det inte skall bli 
stopp i nätverket på grund av den storlek som krypteringen tar. När 
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datapaketen kommer fram till mottagaren så tar ett program vid och 
identifierar informationen. Sedan dekrypteras och packas den upp för att 
kunna läsas av användaren. 

Alla komponenter som hanterar den krypterade informationen måste vara 
utrustade med samma slags protokoll för att det skall fungera. Det finns flera 
olika protokoll tillgängliga för denna typ av överföring, alla har olika 
säkerhetsnivåer. Några av de protokoll som finns är:

 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 

 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 

 IPsec (IP-Security) 

Bland dessa tre är det PPTP och IPsec de två som erbjuder högst säkerhet, 
dessa två är också de två som är mest använda vid VPN-kryptering. [6]

2.4 Säkerhetshot

2.4.1 Kloning av MAC-adress
Ett problem med trådlösa nätverkskort är det faktum att MAC-adresserna är 

mjuka, det vill säga att MAC-adressen går att ändra med hjälp av 
programvara.

En obehörig person kan avlyssna trafiken i ett trådlöst nätverk och fånga 
upp en MAC-adress tillhörande en behörig klient i nätverket. Den obehörige 
personen kan då ändra sin MAC-adress till samma som den behöriges. 

2.4.2 Svagheter i krypteringsalgoritm
Eftersom initieringsvektorn (IV) i WEP bara är 24 bits kommer den att 

återanvändas i ett nätverk med hög trafik. Fluher, Scott; Itsik Mantin och Adi 
Shamir publicerade i augusti 2001 rapporten "Weaknesses in the Key 
Scheduling Algorithm of RC4". De upptäckte att den algoritm som används 
för att skapa initieringsvektorn, skapade svaga vektorer vilket resulterade i 
svaga nycklar. En svag nyckel innebär att sambandet mellan nyckeln och den
krypterade texten är stort. Det betyder att om nätverket avlyssnas så kan man 
med hjälp av en stor mängd insamlad data, återställa krypteringsnyckeln. 

2.4.3 Avlyssning
Detta innebär att trafiken i ett trådlöst nätverk avlyssnas av en utomstående. 

Det räcker oftast att första delen av ett paket avlyssnas då det är denna del
som innehåller eventuella användarnamn och lösenord.

2.4.4 Accesspunktskloning
En obehörig accesspunkt med en starkare signal placeras ut i närheten av 

den behöriga accesspunkten. Klienterna ”luras” då att ansluta sig till den
obehöriga accesspunkten eftersom den sänder ut en starkare signal. Klienterna 
sänder vid anslutningsförsöket ut lösenord och annan känslig data. En annan 
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variant av accesspunktkloning är att man lurar både accesspunkt och klient att 
ansluta sig till den obehöriga accesspunkten. All trafik kommer då att passera 
genom den obehöriga accesspunkten. Dessa typer av attacker kallas för ”Man 
in the middle attack”.

2.4.5 DOS-attack
En DOS-attack innebär att en stor mängd data skickas till en accesspunkt. 

Syftet med attacken är att förhindra andra klienter från att använda nätet. 
En typ av DOS-attack utnyttjar faktumet att trådlösa nätverkskort har 

programmerbara MAC-adresser. Attacken utförs med hjälp av ett script som 
byter hårdvaruadress och begär ny DHCP-konfiguration med hög frekvens. På 
detta sätt tömmer man snabbt nätets tillgång på adresser och gör det svårt för 
andra klienter att överhuvudtaget få en IP-konfiguration.

2.4.6 Attack mot signalen
Denna typ av attack har som avsikt att störa ut signalen. Genom att använda

starka sändare som sänder på samma frekvensband som ett trådlöst nätverk
kommer prestandan i nätet att minska.

3 Metod
För att förstå och få ett begrepp om hur ett trådlöst nätverk fungerar och 

vilka för- och nackdelar det har så måste vi skaffa information. Detta kommer 
att ske genom att läsa tidigare skrivna arbeten, t.ex. rapporter, 
konfigurationsmaterial för trådlösa nätverk m.m. 

I detta metodkapitel så kommer vi att redogöra för vilka metoder och tankar 
vi har använt vid skapandet av denna rapport.

3.1 Val av metod
I arbetet så har vi valt att använda oss av två olika metoder för att skaffa 

information och kunskap. Nedan följer korta beskrivningar av de två metoder 
som vi använts oss av för att skapa denna rapport. 

Metoderna är: 

 Intervjuer med företag

 Litteraturstudier

3.1.1 Intervjuer med företag

Intervjuerna går till så att informationen inhämtas genom att intervjuaren 
ställer frågor och får svar från respondenten. Respondenten är den person eller 
personer som intervjuaren pratar med. 

När intervjuer görs så brukar det finnas två olika typer av intervjuformer 
med avseende på särdrag. Skillnaden mellan dessa två former av intervjuer är 
främst huruvida den är standardiserad eller icke. När en högt standardiserad 
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intervju genomförs så följs en frågeformulering och en bestämd ordningsföljd
används. För att det ska bli ett bra och korrekt resultat så krävs det att denna 
frågeformulering och ordningsföljd följs vid alla intervjuerna. Annars så har 
respondenten möjlighet att uppfatta frågorna på ett annorlunda sätt och då kan 
inte intervjuerna användas till att jämföras med andra intervjuer. Syftet med 
att ha denna standardisering av intervjuerna är just att det skall gå att jämföra 
och bearbeta intervjuerna på ett sådant sätt. 

En icke-standardiserad intervju bygger mer på en relation mellan 
intervjuaren och respondenten. Frågorna har inte samma krav på 
ordningsföljden och intervjuaren kan välja mera fritt bland frågorna. Intervjun 
kan ofta kännas mer öppen och mer som en diskussion. 

Huvudförutsättningen vid denna sorts intervjuer är att få bra svar som täcker 
det informationsbehov som intervjuaren har.

Ofta förekommer det en blandning mellan dessa två intervjutyper, det 
skallas då för att intervjuerna är semistandardiserade. I dessa intervjuer så kan 
det vara så att frågorna är förutbestämda men vid diskussion med 
respondenten så uppkommer flera följdfrågor som besvaras. Detta gör ofta att 
olika sidospår och andra intressanta diskussioner uppkommer, dock så kan det 
vara lätt att tappa tråden och koncentrationen på det viktiga. 

Intervjuer med företag ansåg vi var en bra metod då vi ville ha lite insikt i 
hur företagen jobba med att säkra nätverk. 

Under de intervjuer som vi har gjort så har vi använt oss av ett 
semistandardiserat sätt för att få svar på frågorna. Vi tycker att detta sätt är det 
bästa eftersom vi känner att får ut mer av respondenten än bara med våra 
frågor. Vårt syfte med intervjuerna har varit att få ta del av respondenterna 
metoder och arbetssätt.

3.1.2 Litteraturstudier

När en rapport skall skrivas så krävs det alltid en viss form av 
litteraturgranskning. Ibland så gäller det bara att få lite bakgrundsfakta om det 
arbete som skall göras men ofta så är det mycket mer som skall göras. Den
fakta som hittas kan hjälpa till att formulera problemställningar, informationen
kan hjälpa till att ta fram nya teorier o.s.v. Vid litteraturstudier så hittas ibland 
luckor eller hål i den litteratur som studeras. Med detta menar vi att det kanske 
finns en del av ett ämne som inte har belysts så mycket. Detta kan göra att nya 
idéer och ny litteratur skapas. Det som andra inte lyckas med kan alltså vara 
en sporre för andra att börja. 

Göra en litteraturstudie är ett självklart moment i alla olika rapporter och 
artiklar även om det inte är en så stor del i alla rapporter. I vår rapport så är 
det en mycket större del av arbetet än vad som kanske är vanligt. Detta gör att 
vi har ägnat ganska mycket tid till att leta och hitta information i litteraturen. 
Det finns stora mängder skrivet om det vi jobbar med men det är inte alltid 
som det passar för det syfte vi har. Det medför att det blir mycket läsning som 
egentligen kanske inte är relevant för rapporten.
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3.2 Metodbeskrivning
Rapporten grundar sig på en blandning mellan både empiriska studier och 

kvalitativa studier. Vi valde att använda oss av kvalitativa studier i form av 
intervjuer eftersom vi tycker att det ger en bättre bild av hur företag arbetar 
med säkerheten runt trådlösa nätverk. 

Arbetet började med en lättare insamling av information för att kunna läsa in 
oss på ämnet och enklare förstå vad det är som är väsentligt. Nu kunde en 
grundligare faktainsamling göras för att få ytterligare förståelse och 
jämförelse. Med en god grund och lite frågor så kunde intervjuer med 
personer som jobbar inom branschen göras. Genom dessa intervjuer så gavs 
en inblick i hur företag och organisationer arbetar. 

Ytterligare diskussioner med kunniga personer har gjorts för att införskaffa
ännu lite mera kunskap. 

4 Genomförande
Vi har försökt att planera vårt arbete på ett så bra sätt som möjligt och 

försökt att göra det så effektivt som möjligt. Men vi upptäckte ganska snabbt 
att när litteraturstudier skall göras så tar det väldigt mycket längre tid än vad 
vi hade hoppats på och detta gör att det blir förseningar i arbetet. 

4.1 Tidsplan
Arbetet som vi har genomför under dessa veckor har varit ungefärligt 

fördelade på sättet nedan. Fördelningen är inte exakt enligt tabell 2 men vi har 
försökt att lägga upp det på detta sätt. 

Tabell 2. Veckoschema under arbetets gång

Vecka 14 15 16 17 18 19
Handledning
Litteraturstudier
Uppsatsskrivande
Opposition

Presentation

Vecka 20 21 22 23
Handledning
Litteraturstudier
Uppsatsskrivande
Opposition

Presentation
Tabell 2.
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5 Resultat
För att få ett trådlöst nätverk så pass säkert och tillförlitligt så att det går att 

skicka känslig information utan att utomstående personer kan ta del av det så 
krävs en del åtgärder. Dessa åtgärder kräver en hel del kunskap av personen 
som skall uträtta dem. Denne behöver till att börja med en viss grundkunskap 
inom datorer och nätverkskonfigurationer. 

Men det handlar inte bara om att konfigurera datorer och nätverk rent 
praktiskt. Det går inte att bara implementera alla olika säkerhetssystem som 
finns på marknaden och tro att det ger ett fullgott skydd för systemet. För att 
få ett nätverk som inte är sårbart och inte är lätt att attackera gäller det att ha 
ett bra tankesätt och ha en del grundstenar i säkerhetstänkandet.  

Pfleeger har en teori [7] om datasäkerhet, han menar att det finns 3 viktiga 
aspekter som bör kontrolleras för att upprätthålla säkerheten inom datorernas 
värld. 

 Konfidentialitet 

 Integritet 

 Tillgänglighet 

Förutsatt att dessa aspekter beaktas när ett nätverk skapas så finns det en 
chans att få ett system som har hög säkerhet och kommer att klara flertalet 
attacker från utomstående personer.

5.1 Attacker
Attacker utförda av personer som inte har tillgång till det trådlösa nätverket 

utgör den absolut största delen av de hot som finns mot nätverket. De som vill 
attackera ett system utnyttjar de olika säkerhetsluckor som kan finnas i ett 
nätverk om det inte är granskat och konfigurerat på ett korrekt sätt. 

Personer som redan har tillgång till nätverket kan också attackera och 
förstöra nätverket men dessa attacker är mycket svåra att stoppa genom att 
personen i fråga redan har tillgång till systemet. Det kan vara anställda som är 
missnöjda med arbetsförhållandena eller har blivit uppsagd. De vill hämnas på 
företaget genom att förstöra nätverket och kanske komma över känslig 
information. 

När attacker mot ett nätverk sker så behöver dessa inte enbart vara riktade 
mot informationen och den trafik som går över nätverket. Personen i fråga 
kanske inte vill komma åt den data som skickas över nätet utan är bara ute 
efter att förstöra. Den personen kan då välja att attackera hårdvaran i nätverket 
så som accesspunkter, routrar eller datorer. Ett exempel på en sådan attack är 
en DoS (Denial of Service)-attack där angriparen sänder ett stort antal packet 
till accesspunken som inte klarar av att hantera den stora mängden trafik. På 
detta sätt så hindrar angriparen andra personer från att använda denna 
accesspunkt. 
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Det finns ett antal olika attacker som går att genomföra mot ett nätverk. 
Olika attacker riktar sig mot olika saker, t.ex. så finns det hot som riktar sig 
enbart mot hårdvaran, andra som försöker komma åt känslig data, vissa riktar 
sig också på att förstöra mjukvaran. 

Nedan följer tabell 3 där vi har sammanställt olika sorters attacker som kan 
drabba ett system.

Typ av hot Kategori Kvalitéer Säkerhetsmål
Virus Mjukvara Fabrikation, 

Modifikation
Integritet, 
Tillgänglighet

Avlyssning Data Uppsnappning Konfidentialitet
DoS-attack Hårdvara Avbrott Tillgänglighet
Trojan Mjukvara Fabrikation Konfidentialitet
Man-in-the-
middle

Data, Hårdvara Uppsnappning, 
Modifiering

Integritet, 
Konfidentialitet

Hijacking Hårdvara Avbrott, 
Modifiering

Tillgänglighet

Brand Hårdvara Avbrott Tillgänglighet
Strömavbrott Hårdvara Avbrott Tillgänglighet

Tabell 3. Olika typer av attacker mot nätverk

5.1.1 Förklaring av tabellen.
Tabell 3 visar en del av de olika slags hotbilder och säkerhetsrisker som

finns mot trådlösa nätverk av standarden IEEE 802.11. 
Den första kolumnen visar vilka olika slags hot som kan drabba ett nätverk 

och de komponenter som det innehåller. 
Den andra kolumnen förklarar vilken del av nätverket hotet riktar sig mot. 

Om attacken är riktad mot den mjukvara, t.ex. installerade program, eller data 
som finns på datorn eller den enbart försöker förstöra hårdvara, t.ex. 
accesspunkter eller routrar i nätverket. Pfleeger har i sin bok [7] beskrivit 
dessa delar som olika mål för en angripare.

Kolumnen kvalitéer visar vad de olika hoten har för egenskap som utmärker 
dem. De olika kvalitéer som är med i tabellen är hämtade från Pfleeger’s 
FIMI-modell (Fabrication, Interruption, Modification, Interception) som 
förklarar vilken påverkan en attack kan ha.

Den sista kolumnen syftar på att visa inom vilken säkerhetsaspekt som hotet 
ligger. Den syftar på Pfleeger´s teori om datasäkerhet där det finns tre olika 
säkerhetsaspekter som måste uppfyllas för att få ett balanserat och säkert 
system.

5.2 Skydda Nätverket
När ett nytt nätverk skall skapas eller när ett befintligt skall förnyas så bör 

detta säkerhetsgranskas och konfigureras på ett bra sätt. Om det skall bli ett 
nätverk som känns säkert och kan hantera känslig information.
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För att undvika eller skydda sig mot de vanligaste och enklaste attackerna så 
går det att gå igenom några relativt enkla steg. 

Efter de studier vi har genomfört så har vi sammanställt en checklista som 
kan vara bra att gå igenom vid upprättandet av ett trådlöst nätverk. Listan är 
kombination av de olika tankesätt och idéer som vi har undersökt.

5.2.1 Checklista för skyddande av nätverk

 Placera accesspunkten eller routern på ett bra ställe för att undvika 
att obehöriga personer kommer åt den både fysiskt och genom 
sändningen. Undvik att placera den vid fönster, korridorer och på 
allmänna platser.

 Använd kryptering för att minska risken för att personer ansluter 
utan att identifiera sig. Använd helst WPA kryptering men i vissa 
fall räcker det med WEP-kryptering.

 Se till att inte ha ett SSID som anknyter till företaget eller liknande. 
Om möjligt ha det helt dolt så att ingen ser det.

 Välj krypterings nivå för att ytterligare försvåra intrång. 64-bitar är 
en bra början men 128-bitar är ännu bättre.

 Installera brandväggar som känner av när någon försöker ansluta. 
Använd antivirusprogram för att detektera och ta bort virus och 
trojaner när dessa kommer in i datorn. 

 Uppdatera säkerhetspolicyn löpande och informera anställda hur 
nätverket ska användas. (Gäller främst företag)

 Låt ditt system testas mot intrång. Gör det själv eller låt någon 
utomstående göra det. 

6 Diskussion

6.1 Av resultat
Resultatet av det arbete som vi har gjort har resulterat i en djupare insikt i 

hur trådlösa nätverk och standarden IEEE 802.11 fungerar och hur säkerheten 
runt detta skall kontrolleras och konfigureras. 

De frågor som vi ställde i början av uppsatsen var något som vi kände att vi 
vill ha lite mer begrepp om. Nu kan vi konstatera att det var svårare än vi 
trodde att få några bra svar på dessa frågor. Dels för att det finns enormt 
många olika sätt att attackera och även skydda ett nätverk. Det beror på om 
angriparen är ute efter att få tag i känslig information eller vill denne bara 
förstöra? Hur pass säkert skall nätverket vara? Ska det hantera känslig 
information? O.s.v. 

Det finns en rad olika parametrar som spelar roll dels för hur angriparen går 
till väga, dels för hur nätverket skall skyddas. 
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Men vi tycker att vi över lag har fått en bra uppfattning av hur det är bäst att 
gå till väga för att nätverket skall vara motståndskraftigt mot attacker och 
angripare och de olika attacker som de kan genomföra. 

Intervjun som gjordes med Koneo(se bilaga 1) gav en bild av hur de jobbade 
med att upprätta nätverk och sedan säkra dem. Det visade sig att bilden inte 
var alltför olik den vi har fått när vi har jobbat med detta arbete. 

Hur pass sårbart är ett trådlöst nätverk?
Kort sagt kan man väl säga att ett trådlöst nätverk är så säkert som man gör 
det. Till en stor del beror det på prioriteringar. En privatperson och ett företag 
prioriterar oftast olika, där den ene anser att tillgänglighet och åtkomst är 
viktigare än säkerhet och kontroll medan den andre tycker tvärtom.
Hur många olika sätt går det att attackera ett nätverk och vilka är dessa?
Av alla de attacker som finns idag valde vi att fokusera på ett fåtal då många 
faller inom samma kategori. De delar som ett datorsystem består av kan 
drabbas av två olika sorters attacker som kan beskrivas som medvetna eller 
omedvetna attacker. Omedvetna attacker drabbar oftast hårdvaran i första 
hand men de andra två (mjukvara och data) drabbas indirekt. En omedveten 
attack kan vara svårt att gardera sig mot men placering av utrustning och 
tillgångar kan påverka attackens inverkan på datorresurser. Risken vid en 
medveten attack är möjligen att mjukvara eller data förstörs i större 
utsträckning än vid en omedveten attack.

Hur ska dessa säkerhetsgranskas och konfigureras för att skydda mot de 
vanligaste attackerna?
Vid upprättandet av ett trådlöst nätverk är det väldigt viktigt att
läsa manualen ordentligt. Där står det oftast hur man går tillväga för att
optimera säkerheten i hårdvara och mjukvara. En bra säkerhetspolicy som 
uppdateras regelbundet och som tillämpas fullt ut kan hjälpa till att skydda 
och kontrollera ett nätverk.

6.2 Av Metoden
Eftersom vi valde att göra vår rapport i stora drag enligt den empiriska

principen så valde vi att inte göra så mycket vare sig kvalitativa eller 
kvantitativa studier. Det skulle uppta för mycket tid och resurser för att vi 
skulle hinna med att sammanställa det till ett bra resultat. Dock så kände vi att 
i alla fall en eller möjligtvis två intervjuer skulle vara bra att ha med för att få 
ett begrepp om hur företag jobbar med nätverk. Intervjun gjordes efter att vi 
hade läst in oss en del på ämnet, för att vi skulle kunna utnyttja den kontakt vi 
hade fått med företaget och få ut så mycket som möjligt av det.

Trots den enorma mängd information vi hittade så var det svårt att 
anförskaffa just den information som vi behövde för vårt arbete. Det finns så 
stora mängder skrivit i detta ämne så det är väldigt lätt att det blir rörigt och 
svårt att hitta exakt rätt fakta. Så många timmar av läsande kändes då som
väldigt onödiga men i efterhand så syns det att även dessa var viktiga för att få 
en bra uppfattning av ämnet.   
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För att få en kanske ännu bättre uppfattning och syn på den trådlösa 
säkerheten så hade det kanske varit bra om några experiment hade 
genomförts. T.ex. för att testa hur pass enkelt det är att avlyssna ett nätverk 
eller genomföra en DoS-attack mot ett nätverk. Detta hade kanske gett 
ytterligare insikter i hur ett nätverk skall konstrueras för att bli så säkert som 
möjligt. 

7 Slutsats

Under våra studier med detta arbete så har vi läst stora mängder information 
och gjort stora faktainsamlingar. Inte all information vi har läst har varit 
riktigt relevant för det ämne som vi har behandlat men för att få ett begrepp 
om hur allt hänger ihop så har det varit nyttigt att läsa. 

Ett trådlöst nätverk av standarden IEEE 802.11 är ett mycket bra sätt och 
kommunicera och skicka data mellan datorer. Det klarar av att skicka stora 
mängder data snabbt och klarar av att hantera många klienter samtidigt. 
Stabiliteten får också räknas som väldigt bra. Alla dessa egenskaper 
förutsätter att nätverket får arbeta utan störningar och attacker från 
utomstående datorer. 

Om ett sådant här nätverk lämnas helt utan säkerhetsöversyn så är det lätt att 
personer som egentligen inte har behörighet till nätet använder det. Om 
nätverket bara används till en internetuppkoppling så kanske det inte är så 
farligt om personen utnyttjar detta. Men om nätverket används för att skicka 
känsliginformation, t.ex. inom ett företag, så kan det innebära att 
företagshemligheter och liknande hamnar i fel händer. 

För att förhindra att nätverket lämnas helt obevakat och oskyddat så måste 
vissa åtgärder göras. Det finns olika sätt att hindra eller åtminstone försvåra 
för obehöriga personer att använda sig av och komma åt informationen som 
finns på nätverket. De sätt som det går att skydda nätverket på är väldigt 
varierande beroende på hur hög säkerhet nätverket skall ha. 

Ett nätverk i det privata hemmet kanske bara behöver en WEP eller WPA 
kryptering med 64-bitar för att kännas säkert för dem som använder det. Det 
beror ofta på att det inte skickas så mycket känslig information. Medan ett 
nätverk på ett företag kanske behöver den starkaste krypteringen som finns 
och sedan ytterligare åtgärder.  

Även om det är det trådlösa nätverket hemma eller det viktiga på företaget 
så gäller det att tänka rätt när det säkerhetsgranskas och sedan konfigureras. 
Pfleeger har en bra teori om datasäkerhet och hur den skall hanteras som vi 
tycker att kan vara bra att ha i åtanke när ett nätverk skapas.

7.1 Framtiden
Med dagens utveckling så kommer de trådlösa nätverken att öka dramatiskt

eftersom allt fler personer skaffar bärbara datorer. Men det kommer även mer 
och mer mindre applikationer som kan använda sig av trådlösa nätverk som 
t.ex. handdatorer, bärbara ip-telefoner, mediaspelare m.m. 
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I och med att de trådlösa nätverken breder ut sig över samhället så kommer 
även säkerheten att behöva ökas, speciellt för de mindre applikationerna som 
idag inte har någon hög säkerhetsgrad. Nya standarder kommer att behöva 
utvecklas och förnyas för att kunna användas till de mindre sakerna. 

Hastigheten på framtidens nätverk kommer förmodligen också att ökas 
ytterligare eftersom våra datorer och applikationer klara av att hantera en 
större mängd data.

Tack

Vi skulle vilja tacka Douglas Howie, vår handledare, för de 
handledaremöten och den hjälp vi har fått. Vi vill även tacka Mats Ryberg på 
Koneo för att vi fick göra en intervju och för den underbara inställningen 
Koneo hade. 
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Bilaga 1

Intervju med Mats Ryberg på Koneo

Berätta lite om företaget i stort. Vad gör ni?

Vi gör allting, mycket dra nät, trådlösa nätverk, plasmainstallationer och 
projektor installationer. Vi är väldigt breda, inte alls nischade. Kunderna är 
mest små och medelstora företag men även privatpersoner. 
Kunden kommer in i butiken och vill ha ett trådlöst nät till sin bärbara dator. 
Säljarna säljer en tjänst så att teknikerna åker ut och installerar nätet. Router, 
accesspunkter m.m. 

Hur mycket kan kunden styra och bestämma vad som skall vara med?

Kunden väljer inte säkerhets lösning, det gör vi. Nästan ingen av kunderna har 
kompetensen att installera nätet och välja säkerhetslösning själv. Om de har 
det så gör de jobbet själva. Oftast är det nötterna som vill ha jobb. 

Hur mycket kan kunden styra och bestämma vad som skall vara med?
Har ni olika bestämda säkerhetslösningar eller går det att skräddarsy?

Säkerhetslösningarna är inte standard inom Koneo det beror på vem av 
teknikerna det är som gör installationen. Jag själv med använder mig av WPA
kryptering. 
Jag tycker att det är en säkerhetslösning som fungerar, WEP krypteringen är 
för svag för att skydda nätverket. Det är inte alla klienter som stödjer WPA då 
måste WEP användas. Vi gör inte allt för stora nät, oftast är det bara en eller 
två accesspunkter. Det är aldrig några riktigt stora nät typ campus eller 
liknande. Det är möjligt att det kommer i framtiden. Men det är alltid kunden 
som bestämmer hur stort nät som ska göras men vi har valt att i dagens läge 
inte ta på oss alltför stora jobb.

Kostnaden för att sätt upp ett nät med t.ex. två AP:n?

Timkostnaden är 750 kr tar ungefär 4 timmar. Alla klienterna ska 
konfigureras. Det tar alltid mer tid än man beräknar. Därför ger vi aldrig fasta 
kostnadsförslag, det skulle aldrig fungera.

Förklarar ni hur nätverket fungerar för kunderna?
Ofta går vi igenom med kunden vad vi gjort och hur det fungerar. Vi har 
supporten på det vi har gjort så blir det problem så åker vi ut igen. Vi åker ut 
och gör uppdateringar om sådant förekommer. 

Hur pass säkert tycker ni att ett nätverk som ni skapat är?

Vi tycker att våra nät är säkra. Rent generellt så är de säkra men det finns 
alltid kryphål och sätt att ta sig in. 
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Vi har inte gjort någon riktigt stor installation. Ingen installation med radius 
och cert. 
Den säkerheten vi har tycker vi räcker för de företag som vi installerar åt. Vi 
har idag inte fått några klagomål på att det är folk som hackat sig in. 
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Bilaga 2

Ordlista

3G – Tredje generationens mobiltelefonnät

ACL – Access Control List
AP - Accesspunkt

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
DoS – Denial of Service

GHz – Giga Hertz
GPRS – General Packet Radio Services
GSM – Global System for Mobile Communications

IPsec – Internet Protocol Security
IR- kommunikation – Infraröd kommunikation

IEEE - Institute for Electrical and Electronic Engineering
IrDa – Infrared Data Association
IV - Initialiseringsvektor

Kbps – Kilobit per sekund

L2TP – Layer Two Tunneling Protocol

MAC – Media Access Control
Mbit/s – Megabit per sekund

PDA – Personal Digital Assistant
PPTP – Point to Point Tunneling Protocol

RC4 – Rivest Cypher 4

SSID – Service Set IDentifier

TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TKIP – Temporary Key Integrity Protocol

VPN – Virtual Private Netowork

WAP – Wireless Application Protocol
WEP – Wired Equivalency Privacy
Wi-Fi – Wireless Fidelity 
WLAN – Wireless Local Area Network
WPA – Wireless Protected Access


