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Abstract 

 

Abstract 

This report describes and analyzes the requirements for a wireless network 

installation. The subject wireless network is both extensive and complex, and results 
of that many in the branch are missing the accurate qualifications. There is an 

abundance of different components, encryptions and procedures. This report has 
developed in cooperation with SYSteam Network Center (SNC), who wants to 
investigate the requirements and opportunities a common wireless network might 

provide. The common wireless network shall fulfill the need of security, scalability 
and to be centrally administrated. SNC wants knowledge about the different needs, 

that the internal SYSteam company in Huskvarna have about a common wireless 
network. And thereby be able to summarize a mutual image of how a wireless 
network should be designed. As a part of this, people from different companies at 

SYSteam where interviewed. SNC would like to offer the SYSteam companies 
situated in Huskvarna a common wireless network, which pays attention to 

everyone’s interests. The interviews gave the following notice that there were 
problem in the network solution used today: 

 Today’s network structure restrains the cooperation between internal companies.  

 The missing of a flexible guest access gives a bad impression to external guests.  

 Today guests and staff are bound to a limited amount of switchports.  

 Connected guests get access to parts of SYSteam internal clientnetwork. The 

guests should only get access to what they absolutely require.  

To be able to handle and process the problems a three-steep analyze have been made, 
primary to understand the requirement of the organization, to clearly define the 

problems and what opportunities a wireless network may have. From these three 
steps, proper literature have been studied in purpose to provide SNC with a 

comprehensive analyze about the technique, business considerations and what value a 
wireless network provides. The result focuses about what uprising challenge a 
wireless network may originate and the problems it could contain. In the conclusion, 

guide principles how a wireless network should be designed adjusted for SNC is 
formed. SNC is today facing a big challenge in order to offer a wireless network 

which shall meet the requirements of user-friendly and secured demands. The work 
shows, if consideration is taken to available challenges and survey existing problems, 
it’s possible to design a scalable, secured network which also provides user- friendly 

management. An example a common wireless network can offer SYSteam in 
Huskvarna can be one of the following: 

 Cooperation improvements between companies, c lients become even more 
mobile.  

 Meetings become more efficient.  

o Offer a better environment for project teams, due to increased mobility.  

 Offer an ordinary guest access.  

 The internal communication will facilitate and improve between companies.  
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Sammanfattning 
Detta arbete beskriver och analyserar vilka förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn 

till vid en installation av ett trådlöst nätverk hos SYSteam. Ämnet trådlösa nätverk är 
omfattande och komplext och många i branschen saknar idag kompetens inom 

området. Det finns en uppsjö av olika komponenter, krypteringar och 
tillvägagångssätt. Detta arbete har utförts i samarbete med SYSteam Network Center 
(SNC), som vill undersöka möjligheterna och vilka förutsättningar som krävs för att 

kunna erbjuda ett gemensamt trådlöst nätverk som uppfyller kraven att vara säkert, 
skalbart och centralt administrerbart från SNC. SNC vill skaffa sig en uppfattning om 

vilket behov som de olika bolagen hos SYSteam i Huskvarna har av ett trådlöst 
nätverk, och därmed få fram en gemensam bild av hur ett trådlöst nätverk bör 
utformas. Som en del av detta intervjuas personer inom respektive bolag. SNC önskar 

sedan kunna erbjuda SYSteams bolag i Huskvarna ett gemensamt trådlöst nätverk 
som beaktat samtligas intresse. Genom intervjuerna gick det att urskilja följande 

problem i SYSteams nuvarande nätverkslösning: 

 Dagens struktur hämmar samarbete mellan bolag. 

 Avsaknaden av en smidig gästaccess ger ett dåligt intryck på gäster.  

 Gäster och personal är idag bundna till ett begränsat antal switchportar. 

 Anslutna gäster får åtkomst till delar av SYSteams interna klientnät. Gästerna 

bör endast komma åt de delar som de absolut behöver. 

För att kunna behandla och bearbeta de olika problemen utförs en behovsanalys. 
Utifrån behovsanalysen studeras lämplig litteratur i syfte att förse SNC med en 
omfattande analys om tekniken, affärsnyttan och mervärden som ett trådlöst nätverk 

kan erbjuda, men också hur ett trådlöst nätverk bör administreras och säkras. 
Resultatet fokuserar även på vilka utmaningar och problem som kan förekomma i en 

trådlös miljö, samt ger förslag på hur SNC i Huskvarna bör utforma ett trådlöst 
nätverk. SNC står inför en stor utmaning med att erbjuda ett trådlöst nätverk som kan 
upplevas användarvänligt men som samtidigt måste uppfylla vissa säkerhetskrav. 

Arbetet visar att om man tar hänsyn till de utmaningar som finns och kartlägger de 
problem som finns så är det möjligt att utforma ett skalbart, säkert nätverk som 

samtidigt tar hänsyn till användarvänligheten. Ett gemensamt trådlöst nätverk kan 
erbjuda SYSteam i Huskvarna följande: 

 Förbättrat samarbete mellan bolagen genom att medarbetarna blir mer mobila.  

 Effektivare möten. 

 En bättre miljö för projektgrupper – ökar deras rörlighet. 

  Att kommunikationen internt mellan bolag kommer att underlättas och 

förbättras.  

o Flexibiliteten ökar samt en ökning av motivationen bland personalen.  

o Kundkontakten kommer att underlättas.  

 Att professionaliteten höjs internt.  

 Ett smidigt och användarvänligt gästnätverk vilket kommer förbättra bilden av 

SYSteam. Det ökar kundens upplevelse och tillfredställer kundens behov och 

kan resultera i att kundens lojalitet ökar. 
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1 Inledning 

1.1 Behov av ett trådlöst nätverk 

Det trådlösa alternativet har under de senaste åren slagit igenom kraftigt då företagen 

ser ett ökat behov av att komplettera sitt trådbundna nätverk med ett trådlöst 
alternativ. Detta arbete har utförts i samarbete med SYSteam Network Center (SNC), 
som ansvarar för drift och support av nätverket på SYSteam i Huskvarna. SNC vill 

undersöka möjligheterna och vilka förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda ett 
gemensamt trådlöst nätverk som uppfyller kraven att vara säkert, skalbart och centralt 

administrerbart. SNC har idag inget erbjudande kring leverans av trådlöst nätverk för 
verksamheten i Huskvarna. SYSteam i Huskvarna har idag till stor del migrerat mot 
en mobil arbetsplats, i syfte att erbjuda sina medarbetare en större rörlighet. Som en 

del av detta har efterfrågan på ett trådlöst nätverk ökat bland medarbetare. SNC 
önskar kunna erbjuda en gemensam lösning som beaktar de övriga bolagens behov i 

Huskvarna.  

1.1.1 Företagets bakgrund 

SYSteam är en helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, 

engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och 
drift. SYSteam fungerar som helhetsleverantör till små och medelstora företag och 

erbjuder specialistkompetens gentemot större företag. SYSteam har kontor och 
dotterbolag på cirka 40 orter i Norden med cirka 1 250 anställda och ägs av norska 
ErgoGroup.  

Leverans av IT-drifttjänster omfattar såväl hantering av den tekniska infrastrukturen 
som drift och förvaltning av affärssystem, integrationsplattformar med mera. 

SYSteam levererar ett brett utbud av lösningar inom området drift och support. En av 
tjänsterna SYSteam erbjuder är kommunikationslösningar, inom denna del hanteras 
driften av kommunikationsfunktioner som exempelvis, Internetanslutningar samt 

lokala och globala nätverk. 

Telia Homerun finns idag tillgängligt i SYSteams lokaler för dem som har ett 

abonnemang hos Telia. SYSteam har även möjlighet att förse sina gäster med access 
till Homerun om gästen önskar trådlös anslutning.  

1.1.2 Problembeskrivning 

Bristen på ett gemensamt trådlöst nätverk har medfört att vissa SYSteam bolag satt 
upp en egen accesspunkt för att erbjuda sina medarbetare och kunder trådlös 

anslutning. SNC efterfrågar ett gemensamt trådlöst nätverk som erbjuder alla bolag ett 
säkrare alternativ.  

 SYSteam definierar organisationens mål med ett gemensamt trådlöst nätverk 

enligt följande: 

o SYSteam avser att på ett säkert sätt öka produktivitet och effektivitet 

genom bättre samarbete mellan sina medarbetare och samtidigt ge 
besökare en professionell bild av SYSteam. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Uppgiften med examensarbetet är att utifrån litteraturstudier och en nulägessanalys ge 

förslag på hur ett trådlöst nätverk bör utformas som en tjänst hos SNC. Studien 
kommer att belysa de problem och utmaningar som är unika i en trådlös miljö. 
Studien ska ses som rekomendationer för SNC i deras arbete att erbjuda ett 

gemensamt trådlöst nätverk som anses säkert, skalbart och centralt administrerbart. 

1.2.1 Precisering av frågeställning 

 Hur bör ett trådlöst nätverk utformas för att tillgodose en säker, skalbar och 
centralt administrerbar lösning som underlättar för support och förvaltning?  

 Vad finns det för behov, nytta och mervärden med ett gemensamt trådlöst 
nätverk hos de olika bolagen på SYSteam i Huskvarna?  

 Vad finns det för problem och utmaningar typiska i en trådlös miljö?   

1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till att analysera förutsättningarna för ett trådlöst nätverk, vi 
kommer inte att fördjupa oss inom SYSteams befintliga nätverk eller kopplingen 

däremellan. 

Studien kommer fokusera på den trådlösa miljön, någon fördjupning i hur det kan, bör 
eller ska se ut i en trådbunden miljö kommer inte att vidare utvecklas.  

Vi kommer inte att göra någon investeringskalkyl på lösningsförslaget, studien 
kommer istället att fokusera på affärsnyttan vad gäller trådlösa nätverk.  

Projektet kommer att baseras på en Ciscobaserad lösning, eftersom detta följer 
nuvarande linje hos SNC. Produkter från andra tillverkare kommer därför inte att 
nämnas i studien. 

Studien begränsar sig till att helt och hållet rikta in sig mot SNC’s behov av hur de bör 
utforma och implementera ett trådlöst nätverk i sin verksamhet.  

1.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd i fem delar, teoretisk bakgrund, genomförande, resultat, 

slutsats och diskussion. Teoretisk bakgrund är en teoretisk fördjupning inom ämnet 
och som ger en introduktion om trådlösa nätverk, vilket ger läsaren grundläggande 

kunskap inom ämnet. Genomförandet är uppdelat i tre faser, vilket definierar arbetets 
tillvägagångssätt . Resultatet, som är uppdelat i två delar (nulägesanalys och 
utformning av trådlöst nätverk), fokuserar på utmaningar och problem som 

förekommer i en trådlös miljö, och ger förslag på hur SNC bör gå tillväga för att 
erbjuda en säker, skalbar och centralt administrerbar trådlös anslutning. Slutsatsen 

riktar in sig på att ”knyta ihop säcken”, det vill säga fokusera på att besvara 
frågeställningarna utifrån genomförande och resultat.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Vad är ett trådlöst nätverk? 

Ett trådlöst nätverk (WLAN, Wireless Local Area Network) möjliggör 

kommunikation och tillgång till resurser utan kablar, fördelarna med ett trådlöst 
nätverk är många, men de främsta är friheten att röra på sig och fortfarande vara 
uppkopplad mot ett nätverk med exempelvis åtkomst till Internet och andra 

applikationer. Det finns i nuläget många olika typer av enheter som kommunicerar 
trådlöst men det gemensamma mellan dessa är att samtliga enheter går under en 

benämning; datorenheter. Exempel på datorenheter är handdatorer (PDA, personal 

digital assistant), PC (personal computers), bärbara datorer, skrivare och servrar. 
Listan kan göras lång men detta är bara ett fåtal exempel av datorenheter som har 

möjligheten till en trådlös kommunikation. Trådlösa nätverk använder radiovågor 
eller infrarött ljus som medium för kommunikation, detta medium är för det 

mänskliga ögat osynligt. Alla trådlösa nätverk kan kategoriseras beroende på hur 
etablerat och stort nätverket är. Samtliga kategorier är trådlösa och benämns enligt 
följande [1]: 

 Personal-Area Network (PAN) 

 Metropolitan-Area Network (MAN) 

 Wide-Area Network (WAN) 

Trådlösa PAN har relativt kort räckvidd (ca 15 meter) och uppfyller sitt syfte bäst 
inom ett kontor. Hastigheten för ett PAN beräknas vara upp till 2 Mbps (Megabit per 

sekund). Med denna prestanda som bas uppfyller PAN-kraven ställda för en övergång 
från trådbundet till trådlöst i en kontorsmiljö. Vad som faller inom ramen för PAN 

kan exempelvis vara en synkronisering från mobil/PDA till en dator, eller en trådlös 
förbindelse mellan dator och skrivare. Ett medium som används inom PAN är 
Bluetooth och Infraröd (IrDA, The Infrared Data Association) kommunikation. 

Hastigheten för Infraröd kommunikation beräknas vara upp till 4 Mbps och en 
varierande räckvidd från 1 meter till 1,5 kilometer, dess fördel är att Infraröd 

kommunikation inte störs av andra enheter som sänder ut frekvenser.  

Trådlösa nätverk har en liknelse med det trådbundna nätet, särskilt i dess prestanda. 
Många datorer har nätverkskort som både stödjer anslutning för det trådbundna och 

trådlösa, detta medför enkelheten att ansluta sig på olika ”hotspots” som exempelvis 
kan vara flygplatser, hotell och skolor. Trådlösa MAN kan ses som ett alternativ för 

bostäder och företag som vill ha uppkoppling mot Internet. Inom MAN används ofta 
IEEE802.11 standarden som kopplingen mellan bostäder över större avstånd. Denna 
standard kommer nämnas noggrannare i ett senare skede.  

Trådlösa WAN’s möjliggör mobila kommunikationsmöjligheter mellan länder.  
WAN’s prestanda är relativt låg, med en hastighet upp till 170 kilobytes per sekund är 

dock detta mer än nog för mobila applikationer [1]. 
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2.2 Introduktion till IEEE802.11 standarden 

Institute of Electrical and Eletronic Engineering (IEEE) är en organisation för 

ingenjörer som är ideell. Denna organisation jobbar huvudsakligen med att 
standardisera tekniker, ett exempel är IEEE802.11. Anledningen till siffran 802 beror 
på att man började arbeta med standardiseringar 1980. Siffran 11 är ett kronologiskt 

löpnummer som står för trådlösa nätverk.  Arbetet kring IEEE802.11 startades 1990 
och var en färdig standard 1997. Utifrån grundstandarden IEEE802.11 har man 

utvecklat andra och nyare standarder. IEEE802.11a är den standard som främst 
används vid implementering av trådlösa nätverk. Skillnaden mellan 802.11a och 
802.11b är radiofrekvensen, 802.11a använder 5GHz medans 802.11b använder 

2,4GHz. Den största tekniska skillnaden mellan de båda standarderna är anpassningen 
av den binära informationen så att den godkänns att sändas med radio. IEEE802.11a 

använder modulationsformen OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
OFDM innebär att informationen skickas parallellt i flera dataströmmar och 
moduleras i serie, fördelen med OFDM och den parallella överföringen av 

information är en ökning av överföringshastigheten. 

Då det finns en mängd olika tekniker i nuläget och produkter tillhörande dessa, är det 

viktigt att exempelvis en IEEE802.11b produkt skall kunna kommunicera med en 
annan IEEE802.11b produkt. För detta ändamål har organisationen WECA (Wireless 
Ethernet Compability Alliance) skapats. WECA certifierar och testar produkter som 

sedan får en Wi-Fi symbol, beroende på om de blir godkända. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1– Cert ifierade produkter får denna Wi-Fi symbol [12]. 

Att välja standarder när det gäller trådlösa nätverk är ibland inte alltid så enke lt. 

Fördelen IEEE802.11a har mot IEEE802.11b är följande: 

 Erbjuder en överföringshastighet på 54 Mbps (megabit per sekund). 

IEEE802.11b erbjuder en överföringshastighet upp till 11 Mbps.  

 Att bygga ett trådlöst nätverk baserat på IEEE802.11a standarden innebär att 

man inte behöver bekymra sig om konkurrerande frekvensområden där .11b 
redan existerar. Därav kan ett nätverk baserat på IEEE802.11a fungera 

tillsammans med IEEE802.11b, utan att någon trådlös kommunikation störs. 
Däremot är det inte rekommenderat att använda IEEE802.11b tillsammans 
med IEEE802.11g, dessa  bör arbeta på olika kanaler inom nätverket.  

 Inom frekvensområdet 5 GHz som IEEE802.11a använder, finns det 14 
individuella kanaler reserverade. För IEEE802.11b och IEEE802.11g finns 

det enbart 3 kanaler [2]. 
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IEEE802.11e är en arbetsgrupp som arbetar med att utveckla och förbättra Quality Of 
Service (QoS). QoS innebär att man allokerar bandbredd mellan en viss sändare och 
mottagare. Inom IEEE802.11b delar alla komponenter i nätverket på samma resurser, 

detta medför en intern konkurrens om bandbredden och vissa funktioner inom 
nätverket kan bli lidande. 

IEEE802.11f arbetar med att standardisera en gemensam kommunikation mellan olika 
accesspunkter oberoende av fabrikat. Problematiken ligger i att tillverkare har löst 
problemet på olika sätt. 

IEEE802.11g är arbetsgruppen vars mål är att öka sändningshastigheten för 
IEEE802.11b. Överföringshastigheten som bestämdes i ett tidigt skede för 

IEEE802.11b var 22 megabit/sekund. Därefter har Texas Instruments och Intersil givit 
förslag på två olika kodningsmetoder, för att höja hastigheten ytterligare. För att det 
inte skulle bli det ena eller det andra valde arbetsgruppen för 11.g att göra standarden 

öppen. Texas Instruments har utarbetat en princip som erbjuder en maximal 
överföringshastighet upp till 22 megabit/sekund och som kallas Packet Binary 

Convolutional Coding (PBCC). Det andra förslaget kommer från Intersil och heter 
Complementary Code Keying Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CCK-
OFDM). Denna kodningsmetod erbjuder upp till 24 megabit/sekund.  

Arbetsgruppen IEEE802.11h arbetar med frekvenser inom 802.11a, främst är det 
funktionerna DFS (Dynamic Frequency Selection) och TPC (Transmit Power Control) 

som används. DFS innebär att sändaren känner av och anpassar sig till närliggande 
radiotrafik, allt sker per automatik. TPC begränsar uteffekten från sändaren så den 
inte ligger för högt. Framtida säkerhetsfrågor står i fokus för IEEE802.11i, då denna 

arbetsgrupp arbetar med nästa generations säkerhetslösningar och krypteringar [2].  

802.11n använder flera antenner, där minst två tar emot data och två skickar data.  
N-teknologin utnyttjar även multipla kanaler, där varje kanal kan skicka data och 

skilja på mängden ström som antennerna sänder. Detta tillå ter radiosignalerna att 
färdas längre, varje sänd signal har en unik uppsättning av data över samma frekvens. 

Varje inkommande signal hörs av två eller flera antenner, vilket medför en enklare 
upptagning av mer långväga sändningar. Med denna teknik som grund kan 802.11n 
uppnå en datahastighet uppemot 300 Mbps och med en maximal överföringshastighet 

på 90 Mbps (140 Mbps med gigabitmodul). Hastigheten sjunker dock när andra Wi-Fi 
nätverk används samtidigt, eller när äldre 802.11-enheter används i samma nätverk. 

Enheter som använder 802.11n-tekniken är också bakåtkompatibla med IEEE802.11a, 
b och g enheter. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att 802.11n inte är en färdig 
standard ännu. Som med tidigare 802.11-standarder, har arbetet tagit lång tid att 

färdigställa 802.11n, vilket har lett till att företag och Wi-Fi Alliance gått vidare med 
arbetet medan detaljer har bestämts. Resultatet av detta har blivit att många enheter 

arbetar som bäst med andra enheter producerade av samma företag och använder 
samma Wi-Fi chip [3]. 
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2.3 Radiovågor 

En RF-signal (Radiofrekvenssignal) är en elektromagnetisk våg som 

kommunikationssystem använder för att transportera information från en plats till en 
annan, genom luften. RF-signaler har använts i många år och tillför möjligheten att 
transportera musik till FM-radio, samt video till tv. RF-signaler är också det 

vanligaste medlet att transportera data över ett trådlöst nätverk.  

En RF-signal har tre baselement vilka är amplitud, frekvens och fas. Dessa tre attribut 

varierar i tid för att representera information.  

 

Figur 2– Visar en RF-signal med de tre baselementen: amplitud, frekvens och fas  [1]. 

Amplituden indikerar styrkan som RF-signalen har och mäts oftast i effekt. I 
elektromagnetiska termer representerar effekt den nödvändiga mängden energi för att 
flytta en signal över ett specifikt avstånd. Om effekten ökar så ökar även avståndet. 

När en radiosignal förflyttar sig genom luften minskar amplituden. Om däremot 
avståndet mellan sändare och mottagare ökar avtar amplituden exponentiellt. I en 

öppen miljö utan några hinder genomgår RF-signalen en form av försvagning, 
anledningen till detta är att atmosfären orsakar en försvagning av signalen desto 
längre bort från antennen signalen kommer. Därför måste signalen ha tillräckligt med 

effekt att nå önskat avstånd och med en signalnivå som är accepterat av mottagaren.  

Frekvensen beskriver hur många gånger per sekund som signalen upprepar sig. 

Enheten för frekvens är Hertz (Hz), vilket innebär anta let cyklar som sker varje 
sekund. Ett exempel kan vara ett trådlöst nätverk som använder IEEE802.11b där 
frekvensen för detta ligger på 2.4 GHz. Detta innebär att signalen inkluderar 

2,400,000,000 cyklar per sekund. 

RF-signaler stöter ibland på försämringar som orsakas av kollisioner eller störningar. 

Effekten av detta märks väl mellan sändare och mottagare, vilket ofta bidrar med 
minskad prestanda och hastigheter.  

Inåtriktade störningar innebär att externa signaler stör radiosignalerna i ett trådlöst 

nätverk. Denna störning kan orsaka fel i informationen som sänds. Mottagaren 
kommer sedermera upptäcka felen och åberopa en återutsändning, vilket resulterar i 

att användaren kan uppleva nätverket som långsamt.  

Större inåtriktade störningar förekommer när två signaler med samma frekvens och 
fas når mottagarstationen samtidigt. Vid en sådan här kollision kommer det trådlösa 

nätverkskortet att generera fel vid försök att förtydliga informationen som sänts.  
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Andra källor för inåtriktade störningar kan vara trådlösa telefoner, mikrovågsugnar 
samt blåtandsenheter. När dessa typer av RF-enheter används kan prestandan 
dramatiskt försämras i ett trådlöst nätverk. Därför är det väldigt viktigt att planera sitt 

trådlösa nätverk och ha i åtanke för de enheter som kan störa.  

Utåtriktade störningar förekommer när signaler från radiosignalssystem stör andra 

system. Detta kan ske när ett trådlöst nätverk ligger för nära andra system. Utåtriktade 
störningar ställer sällan till med större problem, och uppkommer relativt sällan [1]. 

2.4 Nätverksenheter 

Ett trådlöst nätverk innehåller en mängd olika komponenter som stödjer 
kommunikation via radiovågor. Man bör ta hänsyn till samtliga av dessa komponenter 

vid en utplacering av ett trådlöst nätverk. Nätverkskortet har en framträdande roll när 
det gäller nätverk och användandet av trådlöst sådant. Trådlösa nätverksstandarder 

som exempelvis IEEE802.11b bestämmer hur nätverkskortet arbetar. Detta är viktigt 
att tänka på eftersom nätverkskortet måste vara kompatibelt med den standard man 
använder på det trådlösa nätverket. Det skiljer sig markant på vilken formfaktor det 

trådlösa nätverkskortet har. Det är därför viktigt att kontrollera utformningen av 
nätverkskortet så det passar datorn och enheten [4].   

2.4.1 Accesspunkter 

En accesspunkt är den enhet som kopplas in till ett LAN och erbjuder trådlös 
förbindelse till nätverket. PC (Personal Computer) som i de flesta fall är klienten, 

kommunicerar med accesspunkten och får tillgång till både det trådbundna och 
trådlösa nätverket. Accesspunkter agerar oftast som kärnan för ett nätverk som helt är 

baserat på en trådlös uppsättning. En accesspunkt kan vara en punktförbindelse, 
främst mellan det trådbundna och det trådlösa nätverket. Att strategiskt placera 
accesspunkter i en organisation innebär att man kan komma åt nätverket där man vill.  

Cisco erbjuder flertalet accesspunkter, varav de tre nedan är de vanligaste typerna:  

 Cisco Aironet 1100 Serie 

o Cisco’s Aironet 1100 accesspunkt använder protokollet IEEE802.11g, 
som också är bakåtkompatibelt med IEEE802.11b. Den största 

skillnaden mellan protokollen är kommunikationshastigheten som i 
IEEE802.11g är markant mycket högre än IEEE802.11b. 

 Aironet 1130AG Serie 

o Denna accesspunkt bygger på samma bas som Aironet 1100 serie. 
Dock skiljer denna i användningen av protokoll. För optimal täckning 

använder 1130AG både IEEE802.11a samt IEEE802.11g. 

 Aironet 1200 Serie 

o 1200 serien av accesspunkter från Cisco kan protokollmässigt arbeta 

både singel och dual. Både 2.4GHz (IEEE802.11g) och 5GHz 

(IEEE802.11a) kan användas simultant [4]. 
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2.4.2 WLAN-controller 

En WLAN-controller fungerar som ett nav för datatrafik. Dessa enheter sparar 
informationen och sprider sedermera ut dessa till accesspunkterna. Efter att 

informationen nått accesspunkterna, får WLAN-controllern tillbaka information om 
datormiljön. Denna information sparas i controllern för analys och hantering. 

Informationen som sparas i controllern är följande [4]:  

 Säkerhetspolicys 

 Förebyggande intrångshantering 

 QoS 

 Mobilitet 

 Accesspunktskonfiguration 

 Röst och data förbindelser 

WLAN-controllers kommunicerar med accesspunkterna över lager 2 eller lager 3 på 

OSI-modellen. Protokollet som används är LWAPP (Lightweight Access Point 
Protocol), detta protokoll används för att säkra kommunikationen mellan WLAN-
controllern och accesspunkterna. Cisco WLAN-controller stödjer IEEE802.11 a/b/g 

och 802.11n standarden [14]. 

Cisco erbjuder tre serier av WLAN-controllers: 2000 serien, 4100 serien och 4400 

serien. Ciscos 2000 serie av WLAN-controllers är ägnad för små till medelstora 
företag. Ciscos 2006-modell har möjligheten att kontrollera upp till 6 accesspunkter. 
Enligt litteraturen ”Wireless Network Quick Reference” så rekommenderas 

medelstora till stora företag Cisco 4400 serien som är tillgänglig i två moduler [4]: 

o Cisco 4402 med två Gigabit Ethernet portar som har support för 12, 25 

och 50 accesspunkter. 

o Cisco 4404 med fyra Gigabit Ethernet portar som har support för 100 
accesspunkter. 

En Cisco 4400 WLAN-controller har följande RF-förmågor: 

 Dynamisk kanalallokering – 802.11 kanaler är justerade för att optimera 

nätverkets täckning och prestanda genom att ändra förutsättningarna för RF.  

 Störningsdetektor – Systemet upptäcker störningar och justerar om nätverket 

för att undvika problem med prestandan.  

 Lastbalansering – Systemet erbjuder en automatisk lastbalansering av 

användare mellan accesspunkter för en optimal nätverksprestanda.  

 Signalstyrka – Radio Resource Management (RMM) mjukvara detekterar hål 

eller ”läckage” i täckningen och försöker kompensera förlusten genom att 
justera signalstyrkan i accesspunkten.  

 Dynamisk kontrollstyrka – Systemet försöker dynamiskt justera 

signalstyrkan i enskilda accesspunkter för att anpassa sig till förändringar i 
nätverket, vilket hjälper till att säkerställa tillgänglighet och prestanda. 
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Cisco erbjuder skydd på flera lager i sin Controller lösning, som figur 3 visar. De 
lager som skyddar det trådlösa nätverket inkluderar följande:  
 

 RF-säkerhet – Systemet upptäcker och undviker 802.11 störningar och 

kontrollerar oönskad RF spridning. 

 Trådlöst intrångsdetekteringssystem – Cisco erbjuder Wireless Intrusion 

Detection Systems, WIDS i sin Cisco Controller lösning som kopplas till 

Cisco WCS. Ciscos lösning är utformat att ihop med WCS generera ett enskilt 

larm från en attack istället för traditionella WIDS generera larm från varje 

enskild AP.  

 Identifieringsbaserat – Tillåter administration av flera olika typer 

användarbehörigheter, enheter och applikationer. Ciscos WLAN-system 

möjliggör en individualiserad säkerhetspolicy för trådlösa användare och 

grupper av användare, som inkluderar följande: 

o Lager 2 säkerhet – 802.1x som t.ex. LEAP och IEEE802.11i som 

WPA2. 

o Lager 3 säkerhet och uppåt – IP Security (IPsec) och Web 

autentisering. 

o VLAN tilldelning och Access control lists (ACL) [14]. 

o Quality of service (QoS) – Flera servicenivåer, bandbreddskontrakt, 

trafikformning och RF användning.   

o Authentication, authorization, and accounting (AAA) och Remote 

Authentication Dial-In User Service (RADIUS) användarpolicy 

och hantering av rättigheter. 

o Management frame protection (MFP) – MFP erbjuder autentisering 

av 802.11 i det trådlösa nätverket och tillåter nätverket att upptäcka 

”spoofade” frames från accesspunkter eller från en illasinnade 

användare som sätter upp en egen accesspunkt. 

 Network Admission Control (NAC) – Ciscos WLAN-system upprätthåller 

en policy mot en klients konfiguration och beteende för att säkerställa att 

endast en slutanvändare, med lämplig säkerhetsinställning kan få åtkomst till 

nätverket [14]. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 3– Visar flera lager av W LAN-skydd [6]. 
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2.5 Centraliserat trådlöst nätverk på företag 

Ett trådlöst nätverk rekommenderas framförallt till de ställen där det inte går att ha ett 

fast trådbundet nätverk. I verkstadsmiljöer kan man ibland inte använda Etherne t, men 
vissa arbetsplatser kräver helt enkelt ett trådlöst nätverk. En sådan arbetsplats kan 
exempelvis vara sjukhus, där hög flexibilitet och säkerhet krävs. Många företag och 

kontor har i dagsläget ethernet-anslutningar där i vissa fall en tillökning krävs. Att 
utöka nätverket är oftast inga problem, men det tillför stora kostnader. Det är här 

trådlösa nätverk gör sig tillfullo. Att installera ett trådlöst nätverk minimerar inte bara 
kostnaderna vid en eventuell utökning av nätverket, det minimerar även felen. Ett 
vanligt förekommande problem är trasiga nätverkskablar som försvinner vid 

användande av ett trådlöst nätverk [5]. 

En centraliserad trådlös modell som även kännetecknas som en centraliserad 

accesspunktarkitektur, d.v.s. istället för att lägga intelligensen i accesspunkten som i 
en decentraliserad lösning så placeras intelligensen i en centraliserad lösning 
vanligtvis i en centralt placerad WLAN-controller. WLAN-controllern som är 

antingen fysiskt eller logiskt ansluten till accesspunkterna fungerar som ett 
centraliserat system som administrerar accesspunkterna. Accesspunkterna 

konfigureras och hanteras helt och hållet centralt av WLAN-controllers. Nackdelen 
med ett sådant system är att det resulterar i en minskad möjlighet att konfigurera och 
finjustera det trådlösa nätverket enligt specifika behov. I centraliserad miljö kan man 

dock avaktivera ”automatisk konfigurering” men ändå behålla andra fördelar som en 
centraliserad modell erbjuder.  

En centraliserad WLAN-controller lösning förenklar utplaceringen av ett trådlöst 
nätverk. Nästan alla trådlösa inställningar konfigureras centralt och det medför ett 
minskat behov att konfigurera varje enskild accesspunkt. En centraliserad modell kan 

ofta göra mellanstora installationer lätta att utplacera och administrera, vilket gör de 
väldigt skalbara [6]. 

2.6 Begreppet roaming 

Organisationer kan bygga stora komplexa nätverk med flera accesspunkter som kan 

uppfattas som ett enda nätverk, sett från mobila användare. När användare förflyttar 
sig i företaget skall stationen byta accesspunkt, detta om stationen uppfattar bättre och 

starkare signaler från accesspunkten. När en station byter accesspunkt för att få 
starkare signal kallas inte detta roaming i trådlösa nätverk 802.11, utan reassociation. 
Friheten med detta innebär att man ständigt kan vara uppkopplad mot ett befintligt 

nätverk och röra sig mellan avdelningar inom ett företag. Denna frihet tas i form av 
två faktorer: Portabilitet och mobilitet.  

Portabiliteten innebär att man var som helst i lokalen kan ha möjlighet att koppla upp 
sig mot nätverket. Ett exempel på portabilitet kan vara att en användare tar med sin 
bärbara dator från kontoret till uppehållsrummet och fortfarande vara uppkopplad, 

detta utan att ta hänsyn till täckningen. Mobilitet är dock beroende av täckningen. Ett 
exempel på mobilitet kan vara på sjukhus, där sjuksköterskan som använder en trådlös 

IP-telefon inte kan starta om telefonen varje gång han/hon går in i en ny avdelning. 
Reassociation är viktig i det här sammanhanget och kräver ständig täckning för 
trådlösa enheter [5]. 

  



Teoretisk bakgrund 

16 

Byte av accesspunkt styrs av stationen som i de flesta fall är en bärbar dator. Stationen 
kontrollerar om det finns accesspunkter inom samma Service Set Identifier (SSID) 
och som har bättre signalstyrka. Finns det kan den byta. Många stationer har dock 

andra kriterier för att byta accesspunkter. Det kan vara kvalitet på signalen (antal 
överföringsfel) eller kanalbelastning. Om en eller två kanaler är hårt belastade kan 

stationen flytta sig själv till den kanal som har minst belastning [4]. 

När stationer byter accesspunkter ofta är det nödvändigt att förnya autentiseringen. 
Vid sjukhusmiljöer eller andra kritiska miljöer kan tiden för autentiseringen bli ett 
problem. Fast, Secure Roaming är ett begrepp utformat av Cisco som erbjuder 

reassociation mellan accesspunkter utan något besvär av en autentikationsserver. 
Detta med hjälp av Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) 

aktiverade klienter och accesspunkter som använder Cisco Centralized Key 
Management (CCKM). CCKM tillåter snabbare autentikation och förbiser 
autentikationsservern. Med detta som grund används Wireless Domain Services 

(WDS) som är en samling av Internetwork Operating System (IOS). WDS förhöjer 
mobiliteten i trådlösa nätverk, radiohanteringen och klientspårningen. När en station 

begär association skickas efterfrågan till accesspunkten, som vidarebefordrar begäran 
till WDS-enheten. Efter verifiering av WDS skickas informationen vidare till 
accesspunkten som därmed tillåter anslutning [5]. 

2.7 Utplacering av trådlöst nätverk 

Det finns finns två generella metoder vid utplacering av trådlösa nätverk.  

 Täckningsorienterad 

 Kapacitetsorienterad [12]. 

2.7.1 Täckningsorienterat trådlöst nätverk 

Ett täckningsorienterat trådlöst nätverk är designat att ge maximal täckning med 
minsta möjliga antalet accesspunkter. Ett täckningsorienterat trådlöst nätverk bör 

användas när kriterierna ser ut enligt följande: 

 Låga bandbreddskrav. 

 Applikationer som kräver låga pakethastigheter. Exempelvis streckkods 
scanning och databas förfrågningar.  

Denna typ av metod tillåter fler användare att använda det trådlösa nätverket och 
fortfarande få en tillräcklig prestanda. Oftast förekommer denna trådlösa metod i 

lagermiljöer eller i miljöer där trådlösa nätverk är uppdragskritiska. Metoden är även 
vanligt förekommande på små till medelstora företag där man ser det trådlösa 
nätverket som ett alternativ till att installera ett trådbundet nätverk.  
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Figur 4– Visar ett typiskt kontorsplan med täckn ingsorienterat trådlöst nätverk [12]. 

Figuren ovan skall vara tänkt för ungefär 25 till 30 användare per accesspunkt. För att 
erbjuda en komplett täckning för kontorsplanet används 14 accesspunkter. Detta 

exempel täcker samtliga områden i företagets kontorsplan, även områden som normalt 
inte behöver en trådlös anslutning, det är möjligt att komma undan med färre 

accesspunkter, men bilden visar en enkel och okomplicerad lösning [12]. 

2.7.2 Kapacitetsorienterat trådlöst nätverk 

Ett kapacitetsorienterat trådlöst nätverk är designat för att erbjuda bästa trafikflöde för 

klienterna. Cellstorleken är mindre än i ett täckningsorienterat trådlöst nätverk, vilket 
medför fler antal accesspunkter.  

Ett kapacitetsorienterat trådlöst nätverk bör användas när kriterierna ser ut enligt 
följande: 

 Applikationer som kräver snabb pakethantering.  

 Applikationer som är känsliga för störningar.   

 Anpassat för mindre subnät eller flera subnät per täckningsarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5– Visar ett typiskt kontorsplan med kapacitetsorienterat trådlöst nätverk [12]. 
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Figur 5 visar samma kontorsplan som det täckningsorienterade nätverket. Det som 
skiljer kapacitetsorienterat från täckningsorienterat är i det här fallet antalet 
accesspunkter. Tidigare användes 14 accesspunkter, nu används 30 accesspunkte r 

istället. Många nya utplaceringar av trådlösa nätverk börjar med att i ett första skede 
skala ner utbyggnaden till att förse täckning till konferenslokaler. Det vanliga 

resultatet av en sådan utplacering  är att användare som befinner sig nära 
konferenslokalerna kan utnyttja det trådlösa nätverket, medans de som befinner sig 
längre bort inte kan. Dessa utplaceringar av trådlösa nätverk brukar i ett senare skede 

ofta byggas ut till att tillgodose full täckning. Påtryckningarna från användare som 
inte har tillgång till det trådlösa nätverket brukar bli så stora att IT-avdelningen mer 

eller mindre blir tvungna att bygga ut. Därför är det viktigt att förbereda ett nätverk 
som täcker samtliga lokaler i ett kontorsplan, även om man startar med att enbart ge 
täckning åt konferenslokalerna. Att kartlägga kontorsplanet för en komplett täckning 

är en viktig del i arbetet med att utplacera ett trådlöst nätverk.  

 

Figur 6- Visar en partiell utplacering av ett trådlöst nätverk [12]. 

Figur 6 visar ett trådlöst nätverk med täckning på konferenslokaler och andra 
samlingsplatser. De svarta prickarna på figuren representerar en accesspunkts 

placering för vidare utbyggnad. Att göra en överskådlig kartläggning för placering av 
accesspunkter för vidare utbyggnad är en viktig del vid implementationen [12]. 
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2.8 QoS 

De konstanta ändringarna vad gäller behov och nätverk har skapat särskilda krav för 

känsliga applikationer, exempelvis Voice over IP (VOIP) och videokonferenser över 
IP. Nätverk skall i nuläget stödja den ökande uppdragskritiska datatrafiken och vara 
optimerad för att försäkra mängden bandbredd applikationer kräver för att fungera 

propert. En teknisk definition av Quality of Service (QoS) är en serie av tekniker att 
hantera bandbredd, delay, jitter och paketförlust i ett nätverk.  

 Bandbredd innebär den överföringskapacitet ett nätverk eller protokoll har. I 
fallet med QoS handlar det om allokering av bandbredd, eftersom QoS inte har 

möjligheten att påverka den aktuella kapaciteten på en given länk. Med detta 
menas att det inte finns någon QoS mekanism som skapar ytterligare 
bandbredd, däremot möjliggör QoS en mer effektiv användning av existerande 

bandbredd. 

 Delay i samband med QoS är tiden mellan att en enhet tar emot en frame och 

när den skickas vidare ut ur destinationsporten.  

 Jitter är variationen i delay från ett paket till ett annat.  

 Paketförlust är som det låter, en förlust av paket under transporten. 
Paketförlust uppkommer av många orsaker, exempelvis ett överbelastat nät 

eller QoS egna mekanismer som avsiktligt slänger paket [7]. 

 Röst FTP  Telnet 

Bandbreddskrav Låg till medel Medel till hög Låg 

Förlustkänslighet Låg Låg Medel 

Fördröjningskänslighet Hög Låg Medel 

Störningar Hög Låg Medel 

Tabell 1– Visar ett exempel på vanlig nätverkstrafik och dess krav [7].  
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2.9 Säkerhet och trådlösa nätverk 

I ett trådlöst nätverk existerar signaler fritt i luften, dessa är i ett osäkert nätverk öppna 

för alla att lyssna på. En viktig del i säkerhet med trådlösa nätverk är att säkra dessa 
med hjälp av kyptering och autentisering. Det handlar om att uppnå en balans i 
säkerheten, där man inte begränsar friheten alltför mycket men också att inte göra den 

för stor. I det här kapitlet kommer säkerhet kring trådlösa nätverk att behandlas och 
vilka utmaningar som kan tänkas uppkomma.  

 Figur 7 –Visar en säkerhetsserie av funktionaliteter och relat ioner i ett trådlöst nätverk [13]. 
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Punkt 1 i figuren ovan benämns som entities. Ordets mening enligt litteraturen ”Cisco 

Wireless LAN Security” inkluderar användare, accesspunkter, trådlösa nätverkskort 

och företags nätverksaccess. 

Varje entity är identifierad av en identitetsattribut som visas i punkt 2.  

Entity Identifiering 

Användare Användarnamn, certifikat 
Nätverkskort MAC-address, IP-address 
Accesspunkt SSID 
Tabell 5- Visar relat ionen mellan identifiering och entity [13]. 

o Det är viktigt att känna till hur samtliga entities är identifierade eftersom 
dessa går att förfalska för illasinnade uppbåd. En form av autentisering 
behövs för att upprätta rätt identitet.  

 Punkt 7 på figuren visar autentisering som sker för entities med hjälp av 
autentiseringsprotokollen Extensible Authentication Protocol (EAP), 

Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) och Password 
Authentication Protocol (PAP).  

 Det slutgiltiga målet är att säkert autentisera alla entities mot ett 
Authentication Authorization Accounting (AAA)-system som visas på punkt 6 

i figuren. 

o Ett AAA-system innehåller obligatoriska parametrar såsom nycklar, 
användarnamn, lösenordskrypteringar och policys. RADIUS-server 

uppfyller detta syfte (se kapitel 2.11.5). 

 Punkt 8 i figuren visar händelseförloppet efter det att klienten/entities har 

beviljats autentisering. Denna kan se ut i olika former: 

o Klienten kan få fulla nätverksbehörigheter eller behörigheter 

begränsade till enbart Internet, som kan vara fallet för gäster och 
besökare . 

o För publika trådlösa nätverk kan en access till nätverket involvera en 

betalningsprocess. 

o Vid autentisering i en konferenslokal behöver en sådan i många fall 
enbart ge access till vissa nätverksresurser. I dessa fall är nätverket 

bara en anslutning till Internet eller möjligtvis en server med 
konferensrelaterat material.  

 En annan säkerhetsaspekt är integritet och konfidentiellitet av 
anslutningskanalerna som visas i punkt 5.  

 Konfidentiellitet upprätthålls genom kryptering, se punkt 9.  

  Integritet uppnås genom digitala signaturer, se punkt 10 [13]. 
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2.9.1 Säkerhetstekniker 

I den trådlösa världen är autentisering, auktorisering och accesskontroll 

säkerhetsteknikerna som måste uppfyllas. Följande förklarar ordets innebörd: 

 Autentisering 

o Upprättar identitet för sändare eller mottagare av information. All form 
av integritetskontroll är ofta meningslös om identiteten av sändaren 
eller mottagaren inte är upprättad.  

 Auktorisering 

o Auktorisering är kopplat till autentisering i de flesta nätverksresursers 

accesskrav. Auktoriseringen fastställer vad som är tillåtet att göra när 
man väl är identifierad. 

 Accesskontroll 

o Möjligheten att kontrollera klientaccessen till resurser baserade på 
olika egenskaper: autentisering, policys med flera [13]. 

2.9.2 Rogue accesspunkt 

Även vid implementation av säkerhetskontroller i samtliga accesspunkter finns det 

fortfarande stora säkerhetshot. Detta genom obehöriga accesspunkter som förser 
användare med en anslutning som inte direkt är knuten till några säkerhetspolicys. Det 
behöver inte alltid vara en illasinnad hacker för detta ändamål utan är ofta en anställd 

på företaget som köpt en accesspunkt och installerat denna i kontoret utan att veta om 
riskerna. En rogue accesspunkt kan upptäckas relativt enkelt eftersom denna 

vanligtvis inte har någon kryptering konfigurerad, vilket medför att någon kan ansluta 
till nätverket utanför företagets fysiska belägenhet. Något man bör ha i åtanke är att 
detta problem existerar i både en trådlös miljö och ett traditionellt ethernet-nätverk 

[1]. 

2.9.3 Man-in-the-middle 

Man-in-the-middle är en attack som utnyttjar brister i olika nätverksprotokoll och 
innebär att en hacker placerar en fiktiv enhet mellan användaren och det trådlösa 
nätverket. 

 
Figur 8- Visar en typisk man-in-the-middle attack [1]. 
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Ett exempel av en vanlig man-in-the-middle attack utnyttjar ARP-protokollet (adress 
resolution protocol) för ett ändamål att ta kontroll över det trådlösa nätverket. ARP 
introducerar ett säkerhetsproblem som resulterar i ARP-spoofing. Som figuren ovan 

visar har en hacker anslutit en fiktiv enhet till nätverket som skickar ARP-svar. Svaret 
innehåller en legitim IP-adress för en enhet i nätverket och MAC-adressen för den 

fiktiva enheten som hackern har anslutit. Detta resulterar i att alla legitima stationer i 
nätverket automatiskt uppdaterar sina ARP-tabeller med en felaktig kartläggning. 

Stationer som har den felaktiga uppdateringen kommer hädanefter att skicka paket till 

hackerns enhet vilket medför möjligheten att manipulera användarsessioner och få 
tillgång till lösenord eller annan känslig data [1]. 

2.10 Nyckelkryptering 

Konfidentiellitet uppnås genom att använda datakrypteringar. Dessa krypteringar kan 

göras genom antingen ett symmetriskt nyckelparadigm eller genom ett asymmetriskt 
nyckelparadigm. I det här kapitlet kommer både symmetrisk och asymmetrisk 
kryptering att behandlas.  

Symmetrisk nyckelkryptering är ofta refererad som ”hemlig nyckelkryptering”. Denna 
krypteringsform använder en känd nyckel samt samma kryptografiska algoritm att 

skicka iväg data som att återställa data.  

Följande är några av de mest kända symmetriska nyckelalgoritmer som används idag: 

 Advanced Encryption Standard (AES) är den starkaste krypteringsalgoritmen i 

dagsläget och som många nya företag strävar efter att implementera. AES kan 
användas med 128, 192 och 256 bitars längd på nyckelkrypteringar. 

Benämningen av varje variant blir AES128, AES192 och AES256.  

 Data Encryption Standard (DES) är det mest använda krypteringsschemat 

idag. Som standard använder DES en nyckellängd på 64-bitar, men på grund 

av exportregleringar har en 40-bitars nyckellängd också blivit standard . 

o Triple DES (3DES) är ett alternativ till DES som bevarar de redan 
existerande investeringarna i mjukvaran, men som gör en brute- force 

attack svårare. 3DES använder ett 64-bitars block av data för att utföra 
kryptering, dekryptering och krypteringsfunktioner. 3DES kan använda 

en, två eller tre olika nycklar, fördelen med att använda en nyckel är 
bakåtkompabiliteten med DES som också använder en nyckel. Både 
DES och 3DES-algoritmerna finns i den publika domänen, vilket gör 

dem tillgängliga gratis. 

 Rivest Cipher 4 (RC4) används ofta med en 128-bitars nyckel, dock kan 

nyckelstorleken variera. Krypteringslösningen WEP (se kapitel 2.11.1) 
använder RC4-algoritmen. 

 International Data Encryption Algorithm (IDEA) var utvecklad för att ersätta 
DES. IDEA använder ett 64-bitars meddelande block och en 128-bitars 

nyckel. IDEA är en patenterad algoritm som kräver licens för kommersiellt 
bruk. 
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Symmetrisk nyckelkryptering används oftast för datakonfidentiellitet. Detta eftersom 
de flesta symmetriska nyckelalgoritmer är designade för att implementeras i 
hårdvaran, för kryptering av stora mängder data på en gång. Utmaningarna med den 

symmetriska nyckelhanteringen är följande: 

 Utbyte av hemliga nycklar för att undvika risken med att äventyra dessa.  

 Att säkert generera de hemliga nycklarna.  

 Att säkert distribuera de hemliga nycklarna.  

Asymmetrisk kryptering är ofta refererad som publik nyckelkryptering och kan 
använda antingen samma algoritm eller olika för kryptering och dekryptering av data. 

Två olika, men relaterade nyckelvärden krävs: en publik nyckel och en privat nyckel. 
Krypteras klartext med den publika nyckeln kan den bara dekrypteras med den privata 
nyckeln.  

Publika nyckelalgoritmer används främst i följande sammanhang: 

 Dataintegritet 

 Datakonfidentiellitet 

 Sändare autentisering 

Om en jämförelse skall göras mellan symmetrisk och asymmetrisk nyckelanvändning, 
är den symmetriska krypteringen mycket snabbare än den asymmetriska 

nyckelkrypteringen. Den symmetriska nyckeln är även bättre vid kryptering av data. 
Nyckelutbytesprotokollen använder den asymmetriska nyckeln för autentisering, och 
symmetriska nycklar för själva utbytessessionen.  

Antalet bitar som krävs för att försäkra en säker kryptering i en given miljö varierar. 

Desto större längden av möjliga värden som en nyckel innehåller, gör den generellt 
svårare att knäcka i en brute- force attack. Vid en brute-force attack testas alla 

kombinationer av en nyckel till algoritmen, tills man lyckas tolka meddelandet.  

Nyckellängd i bitar Antalet kombinationer 

40 240=1,099,511,627,776 
56 256=7.205759403793 *1016  
64 264=1.844674407371 *1019  
112 2112=5.192296858535 *1033  
128 2128=3.402823660209 *1038  

Tabell 2- Visar hur många olika kombinationer som behövs arbetas igenom för olika nyckelstorlekar 

[13]. 

Det mest naturliga sett ur tabellen hade varit att välja den längsta tillgängliga nyckeln, 

vilket gör nyckeln svårare att knäcka. En längre nyckel ger dock upphov till mer 
datorkraft vid kryptering och dekryptering. Målet är att välja en nyckel som kostar 
mer att knäcka, än själva informationen som nyckeln skyddar [13]. 
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2.10.1 WEP 

WEP som står för Wired Equivalent Privacy är den äldre formen av 
krypteringslösningar. Man bör inte endast använda WEP till att säkra sitt trådlösa 

nätverk eftersom det finns stora säkerhetsluckor och flertalet programvaror som 
möjliggör en knäckning av krypteringen. WEP använder RC4-algoritmen för att 

kryptera informationen med hjälp av en nyckel. Den data som skall krypteras 
kombineras med den nyckeln för att skapa det krypterande meddelandet. Det finns en 
del säkerhetsrisker inom detta eftersom nyckeln som krypterar data återanvänds på ett 

randomiserat sätt sålänge som data sänds. Lösningen till risken i detta sammanhang 
hade varit att förändra nyckeln kontinuerligt. För kommunikationslösningar finns det 

tre säkerhetsaspekter som måste beaktas.  

 Konfidentialitet innebär att datan är skyddad från obehöriga att avlyssna.  

 Integritet innebär att datan inte har förändrats av säkerhetsmetoderna samt att 

ingen kan påverka innehållet.  

 Autentisering skall vara en garanti att datan verkligen kommer från den 

avsändaren som avsändaren påstår sig vara  

WEP skall i grunden klara av samtliga av dessa säkerhetsaspekter. Konfidentialiteten 

klaras av genom kryptering av data. Integriteten kontrolleras genom Frame Check 
Sequence (FCS). FCS är en kod som kan ge information om innehållet i datapaketet är 

rätt eller felaktigt överfört. Autentisering genomförs av verktyg mellan stationer och 
accesspunkter. I praktiken är det dock en annan sak, WEP uppfyller inte de tre kraven. 
På grund av en lucka i RC4-krypteringen faller WEP på konfidentialitet. Problemet är 

återanvändningen av nycklar som möjliggör för en hacker att avlyssna och tyda dessa 
[8]. 

2.10.2 WPA 

Wi-Fi Protected Access (WPA) är efterträdaren till den föregångna WEP. Med en 
mjukvaruförändring kunde man med hjälp av WPA erbjuda en bättre 

säkerhetslösning. Valet många tidigare hade var att köpa ny hårdvara för att öka 
säkerheten, men detta innebar markant ökade kostnader, därav blev WPA ett 

alternativ. WPA baseras på standarden IEEE802.11i som även WPA2 gör, detta 
medför att båda säkerhetslösningarna är kompatibla med varandra. Om den tekniska 
lösningen inom organisationen baseras på WPA krävs RADIUS (se kapitel 2.11.5), 

som är en autentiseringsserver och kommer behandlas i ett senare kapitel, samt stöd 
för Extensible Authentication Protocol (EAP). WPA finns i fyra olika slags lösningar: 

 WPA–Enterprise 

 WPA–Personal 

 WPA2–Enterprise 

 WPA2-Personal  
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Används WPA – Personal finns inget krav för RADIUS-autentisering. Om man har ny 
teknisk utrustning på företaget är WPA och WEP en standard, med detta som val bör 
man välja WPA. Som nämnt tidigare har WEP en bristande återanvändning av 

nycklar, detta har förbättras i WPA. Initialiseringsvektorn har förlängts till 48 bit från 
tidigare 24 bitar i WEP. Detta medför 100 års daglig trafik innan en nyckel 

återanvänds [8].   

2.10.3 WPA 2 

WPA2 baseras på IEEE802.11i och har även beteckningen Robust Security Network 

(RSN). Som nämnt tidigare finns det olika säkerhetslösningar inom WPA-segmentet. 
WPA2 – Enterprise är valet för infrastrukturen och WPA2 – Personal används för den 

lite enklare uppsättningen där ingen autentiseringsserver krävs. Användandet av 
IEEE802.11i blev försenat på grund av dess komplexitet, kostnader och 
interoperabilitetsproblem. Även om WPA och WPA2 är kompatibla med varandra, så 

utgör en uppgradering av lösningarna ett krävande arbete. Detta bidrar till att färre 
som nu använder WPA uppgraderar till WPA2 med IEEE802.11i. På nyare tekniska 

utrustningar skall en uppgradering av mjukvaran (firmware) räcka, men på äldre 
utrustningar saknas ofta den extra kapaciteten som behövs för att hantera de nya 
krypteringsmetoderna som finns i IEEE802.11i. Därav räcker det inte enbart med att 

uppgradera mjukvaran, nyinköp av utrustningar blir utvägen [8]. 

2.10.4 LWAPP 

Inom Cisco-arkitekturen har WLAN-controllern i uppdrag att hantera accesspunktens 
konfiguration och firmware med hjälp av att skapa en tunnel med LWAPP 
(Lightweight Access Point Protocol). LWAPP erbjuder control messaging protocol 

och data- inkapsling, vilket innebär att den trådlösa klientens data blir inkapslat mellan 
accesspunkten och WLAN-controllern.  

 

Figur 9- Visar en förenklad b ild på hur LWAPP fungerar [9]. 
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1. Den trådlösa klienten skickar ett datapaket till accesspunkten.  

2.  Accesspunkten krypterar paketet och kapslar in det med en LWAPP-header. 

3. WLAN-controllern tar bort den pålagda LWAPP-headern och vidarebefordrar 

paketet till den ägnade destinationen.  

När en trådlös klient i nätverket svarar på ett meddelande från en annan klient, går 

paketet först till WLAN-controllern där en inkapsling med LWAPP-header görs och 
som sedermera skickar paketet till rätt accesspunkt. Det som blir omvänt är att 
accesspunkten i det här fallet tar bort LWAPP-headern och krypterar paketet [9]. 

2.11 RADIUS 

RADIUS är ett klient-server protokoll som sköter autentisering och kontoinformation 

mellan Network Access Server (NAS) och en centraliserad server. En RADIUS-klient 
är en NAS som initierar förbindelsefrågor och kontoförfrågningar till RADIUS-

servern. Det finns sex olika typer av RADIUS-meddelanden som sänds via User 
Datagram Protocol (UDP). En RADIUS-server lyssnar på UDP-port 1812 för 
inkommande autentisering och UDP- port 1813 för inkommande kontoförfrågningar, 

de flesta RADIUS-servrarna inklusive Network Policy Server (NPS) i Windows 
Server 2008 tillåter en manuell konfigurering av vilka UDP-portar som servern 

lyssnar på. RADIUS-klienter använder en dynamiskt allokerad UDP-port för 
inkommande meddelanden.  

RADIUS-meddelandena består av följande: 

 Access -Request – Detta meddelande skickas från RADIUS-klienterna och är 
en förfrågan om autentisering för nätverksaccess. Meddelandet tillåter även 

klienten att fråga om det finns några speciella krav för användning av 
nätverksaccessen. Förfrågan som tas emot av RADIUS-servern kontrolleras att 

det kommer från en känd RADIUS-klient. Därefter behandlar servern frågan 
från klienten och svarar med lämpligt svar.  

 Access – Challenge – Skickas från RADIUS-servern som svar på Access–

Request meddelandet när ytterligare information behövs för autentisering. 
Detta meddelande är också ett sätt för servern att verifiera identiteten av 

klienten. 

 Access – Accept – Skickas från RADIUS-servern som ett svar på Access -

Request meddelandet. Får klienten det här meddelandet har denna beviljats 
access. Det innehåller även information och konfiguration för den specifika 
anslutningen. 

 Access – Reject – Detta meddelande får klienten om den nekas tillträde till 
anslutningen. 

 Accounting – Request – Sickas från RADIUS-klienten för ytterligare 
information om anslutningen som beviljats. 

 Accounting – Response – Skickas från RADIUS-servern som svar på klientens 
Accounting – Klienten får därmed en verifikation på att ärendet behandlas och 

att servern har tagit emot det tidigare meddelandet [10]. 

 



Genomförande  

28 

3 Genomförande 

3.1 FAS 1 – Datainsamling 

Inledningsvis görs en litteraturstudie inom ämnet för att finna rätt metod för en analys 

kring förutsättningarna av ett trådlöst nätverk. Detta innefattar satta standarder, 
säkerhet och riskvärderingar. Kurslitteratur används från Cisco Certified Network 
Associate (CCNA) och Cisco Certified Network Professional (CCNP). Vad gäller 

övrig litteratur kommer böcker från Cisco press i huvudsak behandlas.  
 

Datainsamlingen står som grund för relevanta frågor inför kommande intervjuer med 
utpekade medarbetare på SYSteams bolag i Huskvarna.  

Under en Cisco-kurs om trådlösa nätverk i Göteborg den 4e mars, som SNC 

anordnade, gavs det möjlighet att komplettera litteraturstudierna med den senaste 
tekniska informationen kring ämnet trådlösa nätverk. Kursen var uppdelad i en 

teoretisk del och en praktisk del. Under den teoretiska delen gick Cisco i huvudsak 
igenom en ny IEEE802.11-standard, 802.11n, som är så pass ny att den inte finns med 
i den litteratur som behandlades under litteraturstudierna. Cisco gick även igenom hur 

affärsnyttan kan kopplas till ett trådlöst nätverk.  Det erbjöds även en laborationsdel 
där alla deltagare fick möjlighet att laborera med en Cisco-controller och en 

accesspunkt.  

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) erbjöd laborationsutrustning vilket har varit 
en viktig del för att säkerställa författarnas kompetens. Det ger även möjligheter att få 

testa utrustning som behandlas i studien.  

Kursen CCNP3 som bedrevs parallellt under sju veckors tid med då denna studie 

genomfördes, gav en viktig del av den kunskap som krävs för att genomföra denna 
studie. En del av kursen bestod av enbart trådlösa nätverk och bestod av en teoretisk 
del och en praktisk del. 

3.2 FAS 2 – Nulägesanalys 

För att göra en korrekt analys av hur nätverket ser ut i nuläget på SYSteam, så görs en 

omfattande nulägesanalys. Detta innefattar intervjuer av medarbetare i Huskvarna 
samt resultat av insamlad information från litteratur. Studien belyser exempel från 

litteraturen i syfte att utforma förutsättningarna för SNC att erbjuda et t trådlöst 
nätverk hos SYSteam i Huskvarna. Här ligger tyngdpunkten på att analysera de 
förutsättningar som finns och undersöka lämpligt tillvägagångssätt för att tillgodose 

de förväntningar som framkommer i intervjuer. Intervjuerna sammanställs under steg 
1 och analysera hur ett trådlöst nätverk bör se ut för att tillgodose samtliga 

intressenters behov. 
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Nulägesanalysen är uppdelade i följande tre steg: 

Steg 1 - Förstå organisationens behov 

Vid införandet av ett trådlöst nätverk är första steget att förstå och analysera vad som 

ligger bakom och driver förändringslinjen, d.v.s. vad som driver förändringen för ett 
införande av ett trådlöst nätverk. För att få en klarhet i förändringslinjen görs en 

kartläggning av behovet och vilka önskemål SYSteam-bolagen i Huskvarna har vid 
införandet av ett trådlöst nätverk. För att förstå varje bolags behov och vilken bild de 
har av ett trådlöst nätverk genomförs intervjuer av sex medarbetare i Huskvarna. 

Dessa medarbetare har SNC pekat ut i samråd med övriga SYSteam-bolag i 
Huskvarna. (Se intervjufrågeformulär Bilaga 1) 

Steg 2 - Definiera problemen 

För att definiera vilket värde som ett trådlöst nätverk förväntas leverera behöver man 
vara klar över vilka problem som finns i organisationen idag. Utifrån steg 1 kartläggs 

de problem som upplevs idag. Detta för att upplysa SNC om vilka eventuella risker 
och problem som upplevs i organisationen idag. Undersökningen ger 

rekommendationer på hur SNC bör utforma ett trådlöst nätverk så detta beaktar 
samtliga bolags behov och i syfte att minimera risker och problem i ett erbjudande av 
ett gemensamt trådlöst nätverk.  

Steg 3 – Definiera möjligheter 

Efter att problemet noggrant identifierats så är nästa steg att definiera vilka 

möjligheter som ett trådlöst nätverk kan erbjuda. Problemen som definierats i steg två 
bryts ner i syfte att mer detaljerat definiera vad SYSteam kan dra för nytta med ett 
trådlöst nätverk. Att bryta ner problemet gör det lättare att identifiera nyttan, vad kan 

ett trådlöst nätverk erbjuda?  När man har skapat sig en förståelse för problemen och 
vilka möjligheter som erbjuds, kan en WLAN-lösning konstrueras. Det är även viktigt 
att vara klar över vilken roll som ett trådlöst nätverk ska ha i en organisation såväl hur 

man kan demonstrera affärsnyttan för kravställare.  

3.3 FAS 3 – Utformning av trådlöst nätverk  

Förslag på utformning har tagit stor hänsyn till och formats efter de uppsatta krav som 
SNC ställt som uppdragsgivare. Förslag på utformning tar även stor hänsyn till de 

önskemål och behov som medarbetarna lyfte fram under intervjuerna.    
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4 Nulägesanalys 

4.1 Förstå organisationens behov 

Samtliga som deltog i intervjun, menar att användaren kommer bli mer rörlig vid 

införandet av ett trådlöst nätverk. Fyra av sex pekade på att den största nyttan med ett 
trådlöst nätverk är att gäster får en internetaccess. SYSteam har i dagsläget gått från 
en stationär plattform till en mer mobil arbetsplats. En trådlös anslutning är ett bra 

komplement till den befintliga mobila arbetsplatsen som idag finns på SYSteam i 
Huskvarna. I nuläget finns en trådbunden anslutning som gäster och anställda delar 

som gäller för vissa lokaler. Vid exempelvis möten i ett konferensrum är man idag 
hänvisad att ansluta sig till det trådbundna nätet. Detta är ett problem i vissa 
konferensrum då gästen ansluter sig till det trådbundna SYSteam-nätet, gästerna bör 

endast komma åt det de behöver. Brandvägg och antivirus skall vara aktiverat på 
samtliga enheter som kopplas in i det trådbundna nätverket.  

Ett trådlöst nätverk kommer spara tid, främst inför möten e ller vid omflyttningar av 
arbetsplatser. Ett trådlöst nätverk kommer med den befintliga mobila plattformen att 
bidra till att flexibiliteten ökar samt en ökning av motivationen bland personalen, 

menar flera av de personer som deltog i intervjun. Användaren blir väldigt mobil, då 
användaren som har bärbara datorer kan använda utrymmen där det trådbundna nätet 

idag inte finns tillgängligt. Ett trådlöst nätverk kommer även att förbättra arbetet 
mellan de olika avdelningarna. Idag saknas det ibland lediga switchuttag, vilket 
medför att gäster inte alltid kan erbjudas Internetanslutning genom det trådbundna 

nätverket.  

Hur ett trådlöst nätverk kan påverka bolagens ekonomi är att det kan bidra till en 

minskad tid på materialanskaffningar och en ökad effektivitet kommer att märkas på 
ekonomin långsiktigt. När ett trådlöst nätverk sätts upp så skapas en viss redundans, 
vilket kan medföra en kostnadsreducering, det är ekonomiskt gångbart ur ett 

infrastrukturperspektiv att etablera ett centraliserat trådlöst nätverk. Idag tar det tid att 
lägga upp nya datorer på nätverket, såsom gästkonton, vilket bidrar till högre 

administrativa kostnader. Genom en förbättring i rörligheten och flexibiliteten 
kommer detta bidra positivt, ur en ekonomisk synvinkel. Hur bolagen på andra sätt 
kan påverkas så framkom det att det kan underlätta för projektgrupper i sina arbeten, 

de blir mindre bundna till konferenslokaler och begränsade till ytor där switchuttag 
erbjuds.  

En centraliserad, gemensam lösning medför att de enskilda bolagen inte behöver sätta 
upp egna trådlösa lösningar. Kommunikationen internt mellan bolag kommer att 
underlättas och förbättras i en gemensam lösning. Arbetet mellan avdelningarna blir 

smidigare vilket förbättrar samarbetet och höjer professionaliteten internt då ett 
gemensamt trådlöst nätverk bidrar med en ökad rörlighet. Kundkontakten kommer att 

underlättas då ett trådlöst nätverk erbjuder en högre servicegrad mot kunder. 
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Vid frågan vad ett centraliserat trådlöst nätverk kan ha för användningsområden för de 
respektive bolagen påtalades följande: 

 Det medför en snabbare sammanstrålning av personal.  

 Bolagen kommer inte vara lika bundna till konferenslokaler som de är idag.  

 Införandet av ett trådlöst nätverk kommer underlätta för projektgrupper i det 

dagliga arbetet. 

 Det är idag tidskrävande för projektgrupper att komma igång vid varje möte.  

 Ett trådlöst nätverk skulle innebära mindre strul i bemärkelse att man slipper 

dra kablar, och arbetet som det medför.  

Samtliga av de intervjuade var överrens om att de vill ha samma resursåtkomst i en 

gemensam trådlös miljö som idag erbjuds i det trådbundna nätverket. Exempel på 
resurser som bör vara tillgängliga i en trådlös miljö kan vara Sharepoint, Exchange 
och skrivarstöd. Säkerheten måste dock vara löst med det trådlöst nätverket om 

samma resurser skall kunna vara tillgängliga. Inför en eventuell Voip-lösning (IP-
telefoni) är behovet inte så stort, menar samtliga bolag. Man har övergått till en mer 

mobil plattform vilket fyller sin funktion väl. Hittar man en kombination av mobilt för 
extern användning och IP-telefoni internt som tillsammans minskar kostnaderna så 
vore detta en intressant lösning för bolagen.  

Tre av de sex bolagen som deltog i intervjuerna, har en egen trådlös accesspunkt som 
de själva hanterar. De bolag som valt att inte själva driva en egen lösning, ser hellre 

en centraliserad lösning som hanteras av SNC. Bolagen har olika typer av lösningar 
som byggts upp efter eget behov. Samtliga av dessa bolag påtalar att de föredrar en 
centraliserad lösning pågrund av olika säkerhetsbrister och att de helst ser att de inte 

själva ansvarar för administrationen. Accesspunkter som finns i huset idag är inte 
knutna till någon central autentisering. Genom en intern kontroll som de själva gjort, 

kan man konstatera att de är relativt säkra. Det krävs autentisering för att ansluta till 
accesspunkten. De bolag som har en egen accesspunkt beskriver sin lösning enligt 
följande: 

 Ett av bolagen är osäkra om deras accesspunkt är tillgänglig eller i funktion, 

då det inte finns någon som ansvarar och administrerar deras lösning.  

 Ett annat bolag har en egen inköpt ADLS lina som de kopplat till ett trådlöst 

nätverk. De har en WEP krypteringsnyckel som delas ut till de som har behov 

av den för att ansluta till accesspunkten. Bolaget har ingen direkt säkerhet 

kopplad till denna mer än att det krävs en WEP krypteringsnyckel för att 

ansluta till accesspunkten.  

o Bolaget har två personer som hanterar och ansvarar för den trådlösa 

accesspunkten.  

o Bolaget räknar med att 5-10 personer är anslutna samtidigt mot deras 

accesspunkt och den används dagligen och flitigt.  

o Problemet med deras nuvarande lösning är att de inte kommer åt alla 

applikationer via sitt trådlösa nätverk, vilket medför att de måste 

koppla ner sig och ansluta till det befintliga trådbundna nätverket när 

de behöver få åtkomst till vissa tjänster.  
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 Ett tredje bolag har en egen trådlös accesspunkt och har denna direkt ansluten 

till ett nätverksuttag i det befintliga trådbundna nätverket.  

o Bolaget har en person som ansvarar för deras trådlösa accesspunkt.  

o Cirka 25 användare använder denna accesspunkt dagligen.  

o Våningen ovanför kommer åt deras accesspunkt.  

o En enda accesspunkt räcker inte för att tillgodose god täckning över 

hela deras avdelning. En centraliserad lösning behöver flera 

accesspunkter per avdelningsplan menar bolaget.  

o Bolaget har inte några direkta problem med sin trådlösa accesspunkt, 

de problem som finns är bristen på nätverksportar i det trådbundna 

nätverket då personalen rycker ut accesspunkten för att själva använda 

nätverksporten. Intrång och andra säkerhetsbrister har inte varit några 

problem för bolaget . Ett annat problem för bolaget idag är när det blir 

för många anslutna till accesspunkten, vilket medför minskad 

tillgänglighet för dem.  

SNC som ska ansvara för leveransen och driften av ett trådlöst nätverk menar att det 
kan vara ett problem att bolag har egna accesspunkter och lösningar. Den som är 

ansluten till ett trådlöst nätverk kommer in i SYSteams klientnät.  
SNC ansvarar för drift och support av det fysiska nätverket. Idag finns ingen 

fullständig kontroll över de trådlösa lösningar och kan därför minska möjligheten att 
hjälpa bolagen vid problem. Många saker kan bli bättre med en gemensam lösning, 
framförallt säkerheten och administrationen. Om ett trådlöst nätverk ska anses säkert 

så menar SNC att följande krav bör uppfyllas: 

 Nätverksnyckeln bör bytas ut med jämna mellanrum och krypteringen bör vara 

hög. 

 Användarnamn och säkra lösenord bör synkroniseras mot ett Active directory 

(AD) eller tacacs.  

 Gäster bör endast komma åt Internet 

Ett gemensamt trådlöst nätverk medför en säkrare miljö för de bolagen som idag 

ansvarar för en egen trådlös accesspunkt, i intervjuerna framkom även följande:  

 Ett centraliserat trådlöst nätverk är säkrare och mer användbart för hela 

SYSteam-huset i Huskvarna och skulle säkerligen medföra en ökad 

användning av ett eventuellt centraliserat trådlöst nätverk.  

 Kontakten mellan kollegor kommer att öka samt att kommunikationen 

generellt kommer förbättras.  

 Controllers som ofta rör sig på koncernnivå kommer uppleva den trådlösa 

möjligheten som positiv.  

 En central lösning vore mer driftsäker och skulle även medföra att bolagen 

själva inte behöver administrera sin egen trådlösa accesspunkt.  

 De anställda blir ytterligare mobila rent avdelningsmässigt. 
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De bolag som idag helt saknar en egen accesspunkt upplever dagens trådbundna 
struktur krånglig att ansluta sig till. Därför efterlyser de en enklare lösning för både 
gäster och kollegor. 

Idag hänvisas externa gäster till en port i det trådbundna nätet för att få anslutning, 
vilket upplevs som mindre säkert, då gästen får access till delar av SYSteams nätverk. 

Ett av bolagen menar å sin sida att deras kunder får access genom deras egna trådlösa 
nätverk, som är beläget vid deras mötesrum och att det funkar tillfredställande för 
dem. 

I frågan om det finns något behov för gästaccess uppger bolagen följande: 

 Cirka 1/3 av gästerna behöver en viss form av access till nätverket.  

 Det finns ett visst ”goodwill” värde med att kunna erbjuda ett trådlöst nätverk. 

 Den största andelen gäster som behöver en access till nätverket är främst de 

anställda på SYSteam som kommer från en annan ort.  

 Det ser proffsigare ut att kunna erbjuda en trådlös anslutning till kunder och 

gäster.  

 För att kunna ge en ökad service bör kunder och leverantörer få en trådlös 

access.  

 Det tar tid och fokus på att ansluta sig till det trådbundna nätet, effektiv tid går 

till spillo som egentligen var tänkt till mötet.  

 När kunden skall koppla upp sig till det trådbundna tar det i regel lång tid. Vid 

exempelvis ett möte går mycket tid åt att leta kablar för att ansluta sig till det 

trådbundna nätet, viktig tid som istället skulle kunna läggas på mötet.  

 Gästen bör genom den trådlösa anslutningen få åtkomst till Internet för att 

komma åt sin egen hemmiljö, samt e-post.  

 Ett bolag uppger i intervjun att cirka 80 % av gästerna använder deras redan 

befintligt trådlösa nätverk. Användningen kommer dock att öka, då ett 

centraliserat trådlöst alternativ erbjuds.  

 Ett annat bolag uppskattar att cirka 50 % av deras kunder behöver någon form 

av access till ett trådlöst nätverk.  

Bilden av hur de intervjuade uppfattar andra företag som har trådlösa nätverk, menar 
flera att det är ovanligt att företag erbjuder detta. De företag som erbjuder trådlösa 

nätverk, har den trådlösa åtkomsten och det administrativa varit en besvärlig del. 
Trådlösa nätverk fungerar sällan tillfredsställande. Ett fungerande och smidigt trådlöst 

nätverk ger en viss image av goodwill och ger en känsla av hightech. Ett företag som 
har en väl fungerande trådlös anslutning, förmedlar en positiv bild, då det innebär en 
smidig åtkomst till nätverket för utomstående.  
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Det är svårt för SYSteam att sälja in trådlösa nätverk till kunder när vi själva saknar 
en fungerande central lösning, menar ett av de bolag som ansvarar för detta mot kund. 
Kunderna måste bli medvetna om mervärden som ett trådlöst alternativ kan erbjuda. 

Internet kommer man åt i ett trådbundet nätverk, och därför anser många kunder att 
det inte är värt att investera i en trådlös lösning. Om man kan finna mervärden så kan 

intresset öka hos kunden. Ett exempel på mervärden kan vara följande:  

  Olika övervakningsfunktioner kopplat till det trådlösa nätverket.  

 Att kontrollera enheter, vart de befinner sig eller liknande.  

 En trådlös tv i receptionen som visar relevant information.  

 Mervärden som medför att det trådlösa nätverket kan utnyttjas tillfullo.  

 Möjligheten att störa ut signaler i känsliga lokaler med hjälp av en trådlös 

accesspunkt är också en aspekt och möjlighet att ta hänsyn till.  

Den gemensamma bilden för hur tillgänglighet bör utformas i ett trådlöst nätverk är 
följande: 

 Det skall inte vara några begränsningar, täckningen skall inte begränsas till 

enbart konferensrummen 

 Alla delar bör få trådlös anslutning förutom de ytor som inte behöver eller där 

trådlös anslutning inte får förekomma. 

 Den trådlösa anslutningen skall kännas som ett bra alternativ till det 

trådbundna nätverket, samt att användas som backup vid behov.  

Vid frågan om varje bolag fick möjlighet att bestämma utformningen av ett trådlöst 
nätverk, så framkom följande önskemål: 

 En trådlös anslutning bör styras centralt med en övervakning och helpdesk  

 Det trådlösa nätverket skall ha en säker autentisering kopplat mot ett centralt 

AD (Active Directory). 

 Det skall vara en lätt och snabb gästaccess 

 Ett exempel på en utformning av en trådlös access kan vara följande, kunder 

och gäster som besöker SYSteam skall få en nyckel bifogad tillsammans med 

besökskortet. Nyckeln skall ge åtkomst till det mest väsentliga inom nätverket. 

 Tyngdpunkten bör ligga på ett driftsäkert nät, med en väl fungerande lösning 

mot kund. Administrationen bör vara smidig och effektiv.  

 Det trådlösa nätverket bör vara tillgängligt överallt utan några radioskuggor.  

Samtliga som deltog i intervjuerna var överrens om att det endast finns fördelar med 
att implementera ett centraliserat trådlöst nätverk, så länge säkerheten är löst.  
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4.2 Definiera problem med nuvarande lösning 

För att definiera vilket värde som ett trådlöst nätverk förväntas leverera behöver man 

vara klar över vilka begränsningar som finns i organisationen.  Målet är även att 
reducera eventuella risker och arbeta bort begränsningar och problem som upplevs i 
organisationen idag. Man vill förhindra att problemen kvarstår efter införandet av ett 

trådlöst nätverk.  

Utifrån intervjuerna i steg 1 (se kapitel 4.1) går det att urskilja följande problem som 

SYSteam i Huskvarna upplever i deras miljö idag: 

 Dagens struktur hämmar samarbete mellan bolag. 

 Avsaknaden av en smidig gästaccess ger ett dåligt intryck på gäster och bilden 

av SYSteam kan påverkas negativt.  

 Gäster och personal är idag bundna till konferenslokaler eller tilldelad 

Switchport för att kunna utnyttja nätverket. Ibland saknas det helt Switchportar. 

 Gäster som är anslutna till bolagens trådlösa nätverk, liksom när de ansluter sig 

via det trådbundna nätverket, kan få åtkomst till SYSteams interna klientnät. 

Gästerna bör endast komma åt det de absolut behöver.  

 Anställda som använder bärbara datorer, har idag ingen möjlighet att använda 

utrymmen där det trådbundna nätet idag inte finns tillgängligt.  

 Det är tidskrävande för projektgrupper att komma igång vid varje möte, 

eftersom kablar måste dras och allt arbete som det medför. Effektiv tid går till 

spillo som egentligen var tänkt till mötet.  

 Det är i dagsläget krångligt att ansluta sig till det befintliga trådbundna 

nätverket. Gäster och kollegor efterlyser en enklare lösning.  

 Bristen av ett gemensamt trådlöst nätverk har medfört att bolagen sätter upp 

egna bristfälliga trådlösa nätverk. 

 Accesspunkterna som finns idag kan sättas upp utan att följa 

säkerhetsriktlinjer. 

 Det är svårt att kontrollera att klienter som ansluter är skyddade på det sätt de 

ska vara.  

 Det är svårt för SYSteam att sälja in trådlösa nätverk till kunder när de själva 

saknar en fungerande trådlös lösning. 

 Ett gemensamt trådlöst nätverk måste uppfylla säkerhetskrav och 

administrationen av ett trådlöst nätverk ska vara effektivt. Radioskuggor får 

inte förekomma. 

 

Många av de problem som upplevs hos SYSteam idag, enligt punkterna ovan, är en 

del av att organisationen idag saknar ett gemensamt trådlöst nätverk. Ett trådlöst 

nätverk i sig kommer reducera flera av de problemen som medarbetarna upplever med 

dagens struktur.  
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Ett trådlöst nätverk erbjuder en smidigare anslutningsmöjlighet då användaren inte 

längre är lika bunden till ett tilldelat switchuttag. Ett trådlöst nätverk erbjuder även 

mobilitet, vilket gynnar samarbete mellan SYSteams bolag då medarbetaren blir mer 

rörlig och flexibel i sitt arbete. Analysen kommer ta stor hänsyn till dessa problem och 

kartlägga vilka utmaningar som SNC kan stå inför vid ett erbjudande av ett trådlöst 

nätverk.  

4.3 Definiera nytta med ett trådlöst nätverk  

Utifrån steg ett (se kapitel 4.1) går det att urskilja följande möjligheter med ett trådlöst 
nätverk som erbjuder SYSteam i Huskvarna något mer än just en trådlös Internet 
uppkoppling.  

 Förse höghastighet trådlös access/tillgänglighet med information.  

 Öka de anställdas produktivitet och effektivitet 

 Möjliggöra rörlighet och flexibilitet för medarbetare och kunder.  

 Underlätta och öka samarbete. 

 Förbättra responstid till kravställare - kunder, medarbetare och leverantör.  

 Skaffa rikare kommunikationsmöjligheter 

 Öka kundens upplevelse och tillfredställa kundens behov i syfte att öka 

kundens lojalitet. 

 Minska på kostnader 

o Reducera utrustningskostnader för sporadiskt använda ytor som istället 
kan ersättas med en trådlös anslutning 

o Minska på kabelkostnader.  

 Förse anslutningsmöjligheter vid temporära eller idag otillgängliga platser och 
därmed undvika kabeldragningar. 

 Tillhandahålla en skalbar access 

o Undvika otillräckligt med Switchportar 

 Förse kommunikationsmöjligheter för mobila enheter som bärbara datorer.  

Efter att man skapat sig en förståelse för problemen och vilka möjligheter som 

erbjuds, så kan en trådlös- lösning konstrueras, stycket förberedelser och planering 
beskriver ett tillvägagångssätt. Det är även viktigt att vara klar över vilken roll som ett 
trådlöst nätverk ska ha i en organisation såväl hur man kan demonstrera affärsnyttan 

för kravställare. Man bör även definiera en problemställning som formulerar 
organisationens mål med ett trådlöst nätverk. Detta för att vara klar över vad 

organisationen verkligen vill få ut av ett trådlöst nätverk och vilket värde det bör 
erbjuda. 
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5 Utformning av trådlöst nätverk 

5.1 Förberedelse och planering 

Förberedelse inkluderar aspekter som att identifiera affärsnyttan och krav, definiera 

SYSteams trådlösa strategi och beräkna återbäring av investerat kapital. Som en del 
av förberedelser i utplacering av ett trådlöst nätverk bör SNC undersöka den 
nuvarande IT- infrastrukturen, definiera en finansieringsmodell och sen bestämma 

vidden och omfattningen av utplaceringen av det trådlösa nätverket.  

Planering är en ”inledningsfas”, där SNC tillsätter en projektgrupp av något slag som 

ansvarar för planeringen[6]. 

5.1.1 Förberedelser 

Förberedelsefasen är ett kritisk inledande steg, framförallt i en trådlös miljö som är ny 
miljö för SNC. Noga förberedelser kommer att öka sannolikheten för en lugn och 

framgångsrik implementering och övergång av ett kompletterande trådlöst nätverk.  

Som en del av förberedelsefasen bör SNC överväga följande: 

 Omfattningen av utplaceringen 

o Utplaceringens omfattning 

o Infrastrukturens beredskap 

o Miljöhänsyn 

o Behörighetskrav eller restrektioner 

 Val av finansieringsstrategier 

Genom att tydligt identifiera och definiera ens position enligt de punkterna ovan kan 

SNC bidra till en mer tydlig målbild, vilket i sin tur minimerar missförstånd och andra 
misstag på grund av dålig planering.  

I ett första steg bör SNC kartlägga omfattningen kring en implementering av ett 
trådlöst nätverk. Som en del av detta bör SNC förbereda och analysera följande: 

 Vart ska det trådlösa nätverket utplaceras? 

 Är den befintliga nätverksstrukturen redo för att stödja trådlösa nätverk 

 Hur fungerar lokalerna och finns det något reglemente att följa upp? 

Genom att noga kartlägga omfattningen av utplaceringen av ett trådlöst nätverk så 

undviker SNC att installera ett trådlöst nätverk i områden som kanske inte behöver 
någon trådlös access eller där nyttan för ett sådant är mycket lågt. På samma sätt är 
det även viktigt att kartlägga de områden som är i behov av ett trådlöst nätverk. 

Genom att noga kartlägga vart behovet finns är det lättare i ett senare skede att veta 
vilka områden som ska prioriteras när väl uppsättningen börjar, eller helt enkelt välja 

ut ett lämpligt testområde[6]. 
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Vid utbyggnaden av trådlösa nätverk är det avgörande att fokus ligger på att se över 
ställda krav på infrastrukturen. Som en del av detta måste SNC finna en fungerande 
nätverksmodell. De flesta stora skalbara nätverk bygger idag på en hierarkisk modell, 

typiskt uppdelade enligt en Cisco modell bestående av tre lager, Core-, Distribution- 
och Access- lager. Se figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figur 10 – Utifrån studien kan en hierarkisk trelagermodell se ut enligt ovan.  

I ett typiskt trådbundet nätverk, ur ett Cisco-perspektiv, så är användaren anluten via 
accesswitchen. I ett trådlöst nätverk däremot så är använderen ansluten till nätverket 

genom den trådlösa accesspunkten. Som en del av förberedelsearbetet är det viktigt att 
försäkra sig om att accesswitchen har tillräckligt med kapacitet för inkopplade 

accesspunkter. Accesspunkten kräver vanligen en nätverksport, ström och 
konsolaccess. Man bör även försäkra sig om att accesspunkternas placering är inom 
acceptabel kabellängd till accesswitchen. 100Base-T har tillexempel en maximal 

räckvid på 100 meter. 

Accesspunkten kan förses med ström på två olika sätt,  

 Direkt AC strömadapter 

 Ström via Ethernetkabel 

Då en accesspunkts ofta placeras på väggen nära taket kan det bli ett problem med 
strömtillförsel om man tänkt använda en strömadapter. Det kan bli en dyr lösning att 

behöva placera ut strömuttag vid varje accesspunkt. Ström via Ethernetkabel är 
möjligt i switchar som stödjer Power over Ethernet (PoE). Denna teknik har blivit en 
standard i IEEE 802.1af och använder sig av ett par trådar i ehternetkabel kategori 5 

(eller bättre) för att förse enheter med ström. PoE har idag blivit ett populärt alternativ 

då det medför mindre kostnader [6]. 
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5.1.2 Planering 

The Business Case for Enterprise-Class Wireless LANs, tar upp en del 
rekomendationer som SYSteam noga bör överväga i ett planeringsstadie av ett trådlöst 
nätverk.  

 Segmentera och klassificera SYSteams WLAN-användare 

o Primära användare – Den grupp användare trådlösa nätverk i huvudsak 
riktas mot. 

o Sekundära användare – Sekundära användare är de som kan använda 
sig av trådlösa nätverk och dess fördelar, trots att de inte är det primära 

målet.  
o Andra användare – Som t.ex. gäster 

 Fastställa effekten på SYSteams applikationer.  

o Hur klarar SYSteams applikationer anpassningen till trådlösa nätverk? 

 Kartlägga användarens användningsområde i en tänkt WLAN-miljö 

 Utveckla en skalbar arkitektur som addresserar följande: 
o Strukturens förmåga att växa och stödja ytterliggare användare och 

grupper. 
o ”Single points of failure” 

o En genereliserbar arkitektur som i framtiden kan repliceras över alla 
SYSteams kontor. 

 Definiera säkerhetsstrategier 

o Hantera ett trådlöst nätverk som ”tillförlitligt” eller ”icke tillförlitligt” 
o Hantera säkerhetspolicies för trådlösa nätverk 

o Hantering av ”rogue” accesspunkter.  

Som en del av planeringsarbetet är det viktigt att SNC kartlägger vilken effekt ett 
trådlöst nätverk kan få på de nuvarande applikationerna. De flesta applikationer 

kommer att klara övergången till ett trådlöst nätverk väl, men det kan finnas 
applikationer som är känsliga för begränsningar i bandbredd. trådlösa nätverk är som 
nämnts tidigare ett delat medium, d.v.s tillgänglig bandbredd för varje användare är 

avsevärt mindre än i ett trådbundet nätverk. Tillgänglig bandbredd begränsas även 
efter hur många användare som är anslutna till en accesspunkt. Detta kan medföra att 

vissa applikationer inte fungerar tillfredställande i ett trådlöst nätverk. Det är viktigt 
att noga kartlägga SYSteams applikationer för att få en klar bild av hur dessa kan 
anpassas till en trådlös miljö på bästa sätt. Användningen av trådlös Quality of 

Service (QoS) kontroll är rekomenderat för kritiska applikationer som kräver viss 
allokerad bandbredd. QoS säkerställer att en specifik applikation tilldelas den 

bandbredd som krävs för att applikationen ska fungera [6]. 

 

http://proquestcombo.safaribooksonline.com.bibl.proxy.hj.se/1587201259
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5.2 Infrastrukturens roll 

Det ekonomiska värdet av information kan variera, e-post som skickas för att bjuda in 

till ett möte är troligen mindre värdefullt än t.ex. en produktorder. Ett väl fungerande 
informationsflöde ger SYSteam konkurrensfördelar i den mån att SYSteam snabbt 
kan svara på förändringar i affärsverksamheten.  

Tillskillnad från det trådbundna nätverket, så är anslutningsmöjligheterna för trådlösa 
nätverk inte begränsade till befintliga switchportar. Ett trådlöst nätverk blir därmed 

idealt för SYSteam som behöver ett större upptagningsområde, och som önskar ett 
effektivt komplement till den redan befintliga trådbundna strukturen. Värdet med ett 
trådlöst nätverk, som medför mobilitet, möjliggör för medarbetare att i olika miljöer 

göra sitt arbete vart det än är nödvändigt, vilket därmed direkt ökar produktiviteten. 
Det blir en mer bekväm infrastruktur som ökar tillgängligheten och därav ökar 

produktiviteten.  

SYSteams trådbundna nätverk är begränsat till ett visst antal lediga switchportar, en 
användare per switchport. Tillgängligheten för ett trådlöst nätverk är teoretiskt sett 

obegränsat, vilket innebär att flera olika användare kan ansluta sig till samma 
accesspunkt och därmed inte hamna i en situation med otillräckligt antal switchportar. 
I verkligheten så bör SNC följa satta riktlinjer som säger att en accesspunkt bör 

fördelas enligt 30:1 principen, d.v.s. 30 användare per accesspunkt (trådbundna 
fördelas enligt 1:1). Detta pågrund av begränsningar i MAC-mekanismen då när för 

många noder är anslutna till en och samma accesspunkt så riskeras man att hamna i ett 
dödläge där noden inte kan skicka eller ta emot data. Antingen pågrund av en 
oförmåga att erhålla trådlös anslutning eller att kollisioner uppstår.  

Ett trådlöst nätverk kan erbjuda SYSteam en mycket flexibel lösning, genom att 

tillgodose ett stort antal mobila enheter anslutningsmöjligheter till nätverket. Detta är 
lämpligt i situationer där många olika typer av användare eller enheter kräver 

anslutningsmöjligheter, som tillexempel konferensrum eller andra mötesplatser.  

Trådösa nätverk erbjuder inte samma bandbredd som finns tillgängligt i ett trådbundet 
nätverk, som idag kan erbjuda en hastighet upp till 10 Gbps (Gigabit per sekund), 
trådlösa nätverk är idag begränsat till 300 Mbps (Megabit per sekund), med 802.11n 

tekniken. En av anledningarna till detta är skillnaden i den fysiska bäraren, vilket är 
radio istället för elektriska eller fotoner, och att trådlösa nätverk typiskt används i en 

delad miljö. Det är därför kritiskt att SNC tar hänsyn till bandbredd och ”Quality of 
Service” (QoS) när man utvärderar trådlösa nätverk.  

Tillgänglig bandbredd för trådlösa nätverk är av mindre omfattning än vad som är 
tillgängligt med trådbundna nätverk. SNC bör beakta följande: 

 Bandbredden för trådlösa nätverk är delad mellan de trådlösa stationerna. 
Tillgänglig genomströmning blir då en bråkdel av vad som är nominell 
genomströmning  

 Vid utvärdering av trådlösa nätverk är det nödvändigt att använda QoS av 
något slag för att fastställa och kartlägga fördröjning i överföring för känsliga 

applikationer. 
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 Bandbredd och QoS begränsningar bör tas på stort allvar. Tjänster som kräver 
mycket bandbredd och som är känsliga för störningar så är det kritiskt att 
kapaciteten fördelas korrekt. IP-telefoni och video applikationer är sådana 

tjänster. 

 SNC bör ta ytterligare beaktning vad gäller störningar i signalen som kan 

förekomma i överföringen och som kraftigt kan påverka signalen negativt [6]. 
 

5.2.1 Trådbundet, trådlöst eller hybrid 

För att genomföra en relevant kostnadsskillnad mellan trådbundet och trådlöst nätverk 
bör SNC kolla på tre olika scenarier:  

 Uteslutande trådbundet nätverk. 

 Uteslutande trådlöst nätverk. 

 En kombination av både trådbundet och trådlöst nätverk  

SYSteam har idag en variant av uteslutande trådbundet nätverk, men där viss 

begränsad tillgång till trådlösa nätverk för vissa bolag förekommer. Kostnaden per 
slutanvändares anslutning är lägre för trådlösa nätverk än för en trådbunden 
motsvarighet, detta på grund av den delade anslutningen per accesspunkt.  

En kostnad som SYSteam även bör ta hänsyn till är oförmågan att ansluta en 
användare till nätverket, tillexempel pågrund av otillräckligt med nätverksportar.  

Trådlöst nätverk kan erbjuda SYSteam följande: 

 Ökade intäkter  

 Sänkta enhetskostnader 

 Ökad belåtenhet hos kund 

 Ökad spridning av information. 

En oförmåga att uppfylla någon av dessa uppgifter har en direkt kvantitativ eller 

kvalitativ kostnad, vilket med andra ord kan beskrivas som en alternativkostnad [6]. 

Exempel, Om du vill ansluta dig för att kolla om du har mottagit en inbjudan till ett 

möte som kommer äga rum om två veckor, så är din alternativkostnad av att inte 
kunna ansluta ganska låg. Om du är inblandad i att köpa en ny motorcykel genom 

auktion på Tradera, så är alternativkostnaden bunden till att inte kunna närvara vid 
budgivningen minst lika med ditt reservationsvärde (maximala priset som du är villig 
att betala). Det kan vara högre om motorcykeln har ett kvalitativt (exempelv is 

känslomässigt) värde för dig [6]. 

  



Utformning av trådlöst nätverk 

42 

5.2.2 Endast trådbundet nätverk 

Fördelen med ett trådbundet nätverk som SNC erbjuder SYSteams bolag idag är att 
det erbjuder slutanvändaren en hög genomströmning per port. Idag så har 100-Mbps 

anslutningar blivit en standard för LAN. Genomströmning på 1-Gbps är vanligare i 
högre, mer kritiska delar av ett LAN, men där även 10-Gbps blivit vanligare den 

senaste tiden.  

Den dedikerade genomströmningen per port blir på bekostnad av begränsade 
nätverksportar, då proportionen av enheter hos slutanvändarens anslutningsmöjlighet 

är begränsad till 1:1. Varav detta är en stor potentiell alternativkostnad med endast 
trådbundna anslutningar, framförallt i miljöer där många slutanvändare behöver 

samtidig anslutning. Konferensrum, föreläsningssalar och andra allmänna utrymmen 
är exempel på sådana scenarios. Figur 11 beskriver alternativkostnad i en trådbunden 
miljö, där kostnaden per slutanvändare är som störst men som erbjuder hög bandbredd 

per slutanvändare [6]. 

 

Figur 11 –Figuren ovan till vänster, summeras punkterna för 100-Mbps, 1-Gbps och 10-Gbps 

trådbundna nätverk . Axlarna presenterar genomströmning, alternativkostnad per slutanvändares 

anslutning och risk för avbrott i nätverksuttaget. Notera att skalan av axlarna är logaritmisk[6]. 

Figur 12 - Figuren ovan till höger, summerar det som kännetecknar IEEE802.11b (11- Mbps) och 

IEEE802.11g (54-Mbps) WLAN. Notera att slutanvändarens anslutning beskriver värsta tänkbara 

scenario, d.v.s. en accesspunkt med en användare, där bandbredden är bästa fallet (11-Mbps för 

IEEE802.11b versus 54-Mbps för IEEE802.11a och IEEE802.11g. Observera att 80211.n som erb juder 

betydligt högre bandbredd inte finns med.)  [6]. 
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5.2.3 Endast trådlöst nätverk 

Fördelen med trådlösa nätverk är huvudsakligen dess mobilitet och dess delade 
kommunikationsmedium. En enda accesspunkt kan förse nätverkanslutning till 

åtskilliga enheter för slutanvändare (30 stycken användare per accesspunkt enligt 
”best practice”).  

Pågrund av den delade kommunikationen så är alternativkostnaden att inte kunna 
upprätthålla en anslutning minimal. Den blir dock inte noll, detta för att MAC-
mekanismen förhindrar att ett oändligt antal stationer passerar en enskild accesspunkt. 

Den delade kommunikationen i en accesspunkt leder till en relativt låg kostnad per 
slutanvändare, se figur 12 på sidan 42. SNC bör överväga att erbjuda endast trådlös 

anslutning på vissa ytor där näverket används sporadiskt, eller vid utrymmen som 
erbjuder begränsat antal switchportar. Konferensrum är typiska ytor där många 
användare kräver anslutning till nätverket men där det trådbundna nätverket erbjuder 

begränsat antal switchportar. Figur 12 på sidan 42 visar en lösning där endast  en 
trådlös anslutning erbjuds och som innebär lägsta möjliga kostnad per slutanvändare 

[6]. 

5.2.4 Blandning av trådlöst och trådbundet nätverk (hybrid). 

Vid en centraliserad kombination av både trådbundet och trådlöst nätverk så skapar 

SYSteam en miljö med de bästa förutsättningar av de båda världarna, se figur 13 på 
sidan 44. Genom att strategiskt välja ut de lämpligaste platserna för en trådlös 

anslutning så möjliggör SYSteam en fysisk mobilitet och förmåga att dela 
nätverksanslutning i en mångfald av nätverksenheter mot slutanvändaren. Om och när 
en högre genomströmning är nödvändig så är den trådbundna anslutningen ett 

tillgängligt alternativ.  

Vid en uppskattning av alternativkostnaden per slutanvändare, så beror det mycket på 
hur pass omfattande överlappningen blir i mellan den trådlösa och trådbundna miljön. 

Om en hybrid modell utformas så att där varje trådbunden anslutningspunkt även 
erbjuder en trådlös anslutningsmöjlighet, så blir kostnaden per slutanvändare högre än 

i ett endast trådbundet nätverk. Vilket skapar den högsta möjliga kostnaden per 
slutanvändare.  

I SYSteams fall är tanken att ett trådlöst nätverk ska komplettera de t trådbundna 

nätverket, samt erbjuda trådlös anslutning där det trådbundna alternativet inte är 
tillgängligt. Vilket erbjuder SYSteam en väl balanserad alternativkostnad. Denna 

kostnad minskar ytterligare om ett trådlöst alternativ helt ersätter redan befintliga 
trådbundna alternativ på vissa utvalda platser, varför SNC bör noga överväga detta 
[6]. 
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Figur 13 - Figuren visar ett exempel på en hybrid lösning, som erbjuder en balanserad 

alternativkostnad. Kostnaden minskar ytterligare om det trådlösa alternativet ersätter redan befintliga 

trådbundna alternativ på vissa utvalda platser [6]. 

5.3 Kartläggning av trådlöst nätverk 

SNC bör använda en täckningsorienterad metod, eftersom denna lösning erbjuder 
följande möjligheter: 

 En komplett trådlös täckning av kontorsplan, med minsta möjliga 
accesspunkter. 

 Lätta expansionsmöjligheter.  

 Ekonomiska besparingar till följd av det minskade antalet accesspunkter.  

 Rekommenderas då ett trådlöst nätverk ses som ett komplement till det 
trådbundna. 

 Tillgodoser fullvärdig prestanda för trådlösa klienter.  

En väl utförd kartläggning på platsen där det trådlösa nätverket skall implementeras 
ger SNC en inblick i följande: 

 Täckningsarean som varje accesspunkt erbjuder. 

 Antalet accesspunkter som behövs för att täcka den givna arean. 

 Kanal och överföringsstyrka som antennerna kräver.  

Med denna information som grund, kan SNC fastställa trafikflöde och hastighet per 

användare i en täckningsorienterad lösning. 

Det kan uppstå många utmaningar vid en implementation av ett trådlöst nätverk, dessa 

bör SNC ha i åtanke och utvärdera i ett tidigt stadie för att slippa merarbete. SNC bör 
vara medvetna om att radiovågor kan uppföra sig olika, beroende på hur det ser ut på 
en arbetsplats. Uppmärksamhet bör även riktas åt objekt som kan ge upphov till att 

reflektera mikrovågsenergi, vilket kan skapa flervägsalternativ för radiovågorna och 
som inte alltid är önskvärt.  
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I olika affärsverksamheter kan behovet av det trådlösa nätverket ändras markant. Från 
att använda ett litet antal 802.11 telefoner under vanlig arbetstid, vilket inte belastar 
nätverket något nämnvärt. Till att anställda använder streckkods scanners nattetid 

under en inventering och därmed belastar nätverket hårt. Dessa scanners kan behöva 
överföra många små transaktionspaket som måste anlända till destinationen inom en 

viss tid. I kontrast till scanners behöver en ansluten video display väldigt hög 
genomströmning, eftersom denna strömmar information direkt från nätverket. För 
streckkods scanners behöver det trådlösa nätverket täcka 100 procent av området där 

det används. För video displayen behövs en hög datahastighet och garanterad täckning 
på en viss plats där denna befinner sig.  

Ibland går det inte att kontrollera källorna som kan störa ett trådlöst nätverk. Några 
exempel på störningsobjekt är; vissa trådlösa telefoner, mikrovågsugnar och/eller ett 
annat trådlöst nätverk. Icke 802.11-baserade, trådlösa telefoner utgör de vanligaste 

negativa störningarna till ett trådlöst nätverk. Dessa telefoner är ofta designade att 
fungera i antingen 2.4 GHz eller 5.8 GHz på ISM bandet. Enligt litteraturen ”802.11 

Wireless LAN Fundamentals” skall man placera dessa telefoner en bit ifrån 
accesspunkterna, eller där trådlös klientaktivitet råder. SNC kan även kontrollera om 
telefonerna är 802.11kompatibla, samt om möjligheten finns att placera data- och 

telefonnätverk i olika frekvensband. 

För SNC är det viktigt att tänka på att första våningens nätverk kan störa den andra 

våningens nätverk. SNC bör inte bara mäta signalstyrkan på det önskade 
kontorsplanet, utan även på det underliggande och överliggande. Alla mätningar bör 
göras på den kanal som senare skall använda, annars kan oväntade störningar 

uppkomma. Om en täckningscell verkar mindre än förväntat, bör man pröva att byta 
kanal eftersom det kan finnas störningsproblem [12]. 

5.3.1 Utplacering av accesspunkter 

Med en täckningsorienterad metod sker kartläggningen på så sätt att man placerar 
accesspunkten på den yttre delen av en täckningscell. Därefter går man till mitten av 
den önskade arean och fortsätter tills man hittar gränsen där täckning fortfarande kan 

ges. Flytta därefter accesspunkten till denna plats och kontrollera täckningen [12].  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14- Visar hur utplaceringen av accesspunkter går tillväga genom en täckn ingsorienterad metod  
[12]. 



Utformning av trådlöst nätverk 

46 

På SYSteam gjordes mätningar för accesspunkters räckvidd med två stycken Cisco 
Aironet 1230 AG. Accesspunkterna i det här fallet degraderas till autonoma med 
anledning för att kunna konfigurera en statisk IP adress, samt för att accesspunkterna 

skulle skicka ut sina SSID utan behovet av controllerenhet. Metoden som användes 
för utplacering av accesspunkterna var den täckningsorienterade eftersom kravet för 

mätningarna var att samtliga kontorsplan skulle erbjuda en fullvärdig trådlös täckning.  
Programvaran som användes vid mätningarna var Atheros Client Utility, vilket 
innehåller följande två mätskalor: 

 RSSI (Received Signal Strength Indicator).  

o  Detta är en mätning på styrkan i den mottagna radiosignalen från 

accesspunkten. RSSI-beräkningar sker i dB (decibel). 

 Kvalitet 

o Beroende på vilken signalstyrka RSSI visar moduleras en 

kvalitetsberäkning och visas som signalkvalité.  

Färg Kvalitet RSSI* 

Grön Utmärkt  25 dB + 
Grön Bra 15-25 dB+  
Gul  Tveksam  5-15 dB  
Röd  Dålig < 5 dB 
Grå Ingen anslutning Ingen anslutning 

Tabell 3 – Ur programvaran Atheros Client Ut ility, figuren beskriver gränserna i dB som visar de olika 

kvalitéerna i signaler från accesspunkten. 

SYSteams våningar är uppdelade i två separata hus, vilka är hus b respektive hus c. 
Eftersom vi inte kan tillgå en direkt planritning på grund av sekretess, har figuren 
nedan gjorts för att förtydliga det hela: 

Figur 15- Visar utifrån undersökningen hur ett våningsplans på SYSteam ser ut (detta är bara ett 

exempel för att ge en fingervisning av hur det ser ut per våningsplan). 
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Mätningarna påbörjades på plan 6, där samtliga konferensrum och lokaler granskades 
för täckning. Accesspunkten på plan 6 placerades strategiskt i korridoren för att 
tillgodose likvärdig täckning åt båda hållen av kontorsplanet. Det visade att samtliga 

konferensrummen hade nästintill full täckning. Mätningarna visade att accesspunkten 
på plan 6 även gav fullvärdig täckning på kontorsplan 5 och 4. Detta är värt att tänka 

på vid en framtida implementering, då en redundans kan uppnås. Mätningar gjordes 
även utanför SYSteams byggnad för att kontrollera om accesspunkten från plan 6 
läckte ut, vilket den inte gjorde. 

På plan 5, hus c placerades accesspunkten centralt på kontorsytan, vilket gav en 
fullständig täckning till samtliga konferensrum och kontor. Mätningarna på plan 5 att 

visade även att signalstyrkan drastiskt försämrades vid trapprummet.  En bidragande 
orsak till detta berodde på hissarna som kraftigt avskärmar radiosignaler från 
accesspunkter. Detta gäller att ha i beräkningarna på samtliga kontorsplan då hissen 

går genom samtliga. 

Accesspunkten på plan 5, hus b placerades även denna centralt på kontorsytan och 

erbjöd en fullständig täckning på samtliga kontorsytor och konferensrum. Vid en 
mätning utanför SYSteams byggnad visades ett läckage av radiosignaler med en 
signalstyrka på 6 dB. Även detta är en aspekt som bör behandlas vid en eventuell 

skarp installation av trådlösa nätverk på SYSteam i Huskvarna.  
Plan 4 är uppdelat i tre täckningsområden, där mätning först gjordes på hus c. 

Accesspunkten placerades även här centralt på kontorsytan, vilket gav fullständig 
täckning på samtliga kontor och konferensrum. Nästa accesspunkt placerades vid 
allrummet eftersom detta behövdes då hissrummet avskärmade radiosignaler från 

närliggande accesspunkt från hus c. Denna accesspunkt gav fullständig täckning på 
konferensrummet, allrummet och fram till fika/köksavdelningen på respektive hus. 
Accesspunkten på hus b placerades centralt på kontorsytan, vilket gav täckning åt 

samtliga kontor. 

Plan 3 placerades accesspunkten centralt vid allrummet då denna gav fullständig 

täckning åt konferensrum, hus b samt ett av de bolag placerad i hus c. Flygeln på hus 
c är uppdelat bolagsmässigt i två kontor, ett utav dessa kontor gavs partiell täckning 
och vid behov bör en accesspunkt tilläggas för att ge en fullständig täckning.  

Accesspunkten för plan 2 placerades centralt i allrummet för att tillgodose täckning åt 
receptionen på plan 1, samt c-huset på plan 2. Vid en sådan placering fick kontor och 

konferensrum på hus c en maximal täckning. På plan 1 monterades två stycken 
accesspunkter. En accesspunkt placerades centralt i allrummet i hus c och gav 
fullständig täckning åt samtliga kontor och konferensrum. Nästa accesspunkt 

placerades centralt i hus b, och gav en fullständig täckning åt samtliga kontor.  
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För att kunna erbjuda en fullständig täckning åt samtliga kontorsplan, behövs det 
enligt mätningarna 11 stycken accesspunkter. För att underlätta förståendet av tabelle n 
på sidan 50, beskrivs de olika termerna: 

 ST 0-5  är signalstyrkan, mätt på en femgradig skala. 

 ST 0-20 är en noggrannare mätning på signalstyrkan som är direkt kopplad till 

RSSI. 

 RSSI är en mätning på styrkan i den mottagna radiosignalen från 

accesspunkten. RSSI -beräkningar sker i dB (decibel).  

Hus/Plan Ap placering Mät yta ST 0-5 ST 0-20 RSSI 

Hus B/Plan 1 Centralt/allrum Kontor 5/5 15/20 20-30 dB 
Hus C/Plan 1 Centralt/allrum Kontor/K-rum 5/5 18/20 30 dB 
Reception Allrum Plan 2 Allrum Plan 2 5/5 20/20 45 dB 
  Rcpt* Plan 1 5/5 17/20 33 dB 
  Hus C Plan 2 3/5 10/20 11 dB 
  Allrum Plan 0 3/5 10/20 9 dB 
Hus C/Plan 2 Centralt/allrum Kontor 5/5 17/20 30 dB 
Plan 3 Allrum Allrum Plan 3 Konferensrum 5/5 17/20 31 dB 
  Hus B 5/5 17/20 26 dB  

  Hus C/1 4/5 14/20 19 dB 

  Hus C/2 2/5 12/20 9 dB 
Hus B/Plan 4 Centralt/kontorsyta Kontor 5/5 16/20 30-40 dB 
Hus C/Plan 4 Centralt/kontorsyta Kontor/K-rum 5/5 18/20 35-35 dB 
Allrum Plan 4 Allrum plan 4 Allrum 5/5 20/20 40 dB 
 Fram till kök Mot Hus B 5/5 20/20 18 dB 
 Fram till kök Mot Hus C 3/5 9/20 12 dB 
Hus B/Plan 5 Centralt/kontorsyta Kontor/ K-rum 4/5 18/20 28 -34 dB 

  Mot allrum 4/5 17/20 28 dB 
Hus C/Plan 5 Centralt/kontorsyta Kontor/K-rum 4/5 18/20 28-30 dB 
Hus C/Plan 6 Centralt i korridor *K-rum 5/5 19/20 30-40 dB 

Tabell 4 –Utifrån mätn ingarna som gjordes på SYSteam visar denna tabell en förenkling på mät ytan, 

samt en summering av vilken signalstyrka varje konferensrum respektive kontor erhöll från 

accesspunkten . Konferensrum (*K-rum), Reception (*Rcpt). Allrum (centrala mötesplatsen på varje 

våning, respektive bolag). 

5.3.2 Säkerhetskrav för accesspunkter 

Följande är rekommendationer som SNC bör beakta när man säkrar accesspunkter i 
det trådlösa nätverket:  

 SNC bör använda en central användarautentisering och auktorisering för 

administration av accesspunkter. Genom att centralisera dessa funktioner 
minskas bördan med att administrera autentisering för användare, samt 

tillgodoser skalabilitet och tillgänglighet av autentisering - och 
auktoriseringstjänster. 

  Använd krypterade hanteringsprotokoll när möjligheten finns. Ett exempel på 

detta kan vara att använda SSH istället för Telnet när man vill nå 
accesspunktens CLI (Command-Line Interface) för konfigurering.  
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 Om krypterade hanteringsprotokoll inte kan användas, bör SNC använda 
okrypterade hanteringsprotokoll enligt bästa praxis. Om exempelvis SNMPv1 
är det enda SNMP-protokollet som stöds, bör SNC se till att SNMP 

community strings genereras randomiserat och byts ofta, eller om det är 
möjligt att begränsa okrypterade protokoll till read-only- lösningar. Krävs 

SNMPv1, bör SNC endast tillåta read-only access till accesspunkten via 
SNMPv1. Använd även Access Control Lists (ACL) för att säkra det 
okrypterade hanteringsprotokollet genom att begränsa antalet IP-adresser som 

kan sända paket till accesspunkten.  

  SNC bör ta bort alla onödiga tjänster på accesspunkten för att begränsa 

riskerna med att någon felaktigt utnyttjar enheten.  

 Begränsa hanteringsanslutningarna så att enbart plattformen för WLAN- 

hantering kan ansluta till accesspunkten. Om nätverksarkitekturen tillåter kan 
detta verkställas genom att isolera hanteringsgränssnittet till ett speciellt 

VLAN (Virtual LAN). Därefter kan ACL appliceras till detta VLAN på 
accesspunktens primära gateway, med syfte att begränsa accessen till endast 
hanteringsservern för det trådlösa nätverket [13]. 

5.4 Mervärden 

Trådlösa nätverk möjliggör och erbjuder SYSteam vissa mervärden, som 

applikationer och tjänster som kan vara viktiga för affärsverksamheten. Dock är de 
inte kritiska för trådlösa nätverk i stort.  

Vid en utvärdering av mervärden bör SNC vara medveten om följande: 

 Vilka fördelar har mervärdet? 

 Vad finns det för rekomendationer och hur ser ”best practice” ut?  

 Vad finns det för problem och utmaningar knutna till mervärdet? 

Mervärden ökar värdet för ett trådlöst nätverk och för användarna. Användaren blir 

ännu mer rörliga i ett trådlöst nätverk som erbjuder mervärden, och hela 
applikationsstacken som är tillgänglig i det trådbundna nätverket görs tillgängligt 

även i det trådlösa nätverket. Därmed blir ett trådlöst nätverk mer effektivt och 
erbjuder mobilitet till alla applikationer och användare. Dock finns det en del problem 
då vissa mervärden är mycket svårare att integrera i en trådlös miljö som SNC bör 

vara medvetna om. Tillexempel, röst (VoIP) och video är realtids- och störnings-
känsliga mervärden som kräver en väl genomtänkt nätverksstruktur. Det här kapitlet 

beskriver de mest fundamentala övervägande för att integrera VoIP i ett trådlöst 
nätverk, ett mervärde som SYSteam visat viss intresse för. Vad gäller trådlös video 
över IP så ligger fokus på vilka utmaningar som är specifikt för implementation av 

video i en trådlös miljö, som är viktiga för SNC att känna till om det är ett mervärde 
som SNC vill erbjuda i framtiden. 

Det går att komplettera ett mervärde att hantera ytterliggare tjänster och därmed öka 
värdet kring just den specifika tekniken. SYSteam har en hög tillströmning av gäster 
som besöker huvudkontoret i Huskvarna. Kunder, konsulter och andra temporära 

besökare är exempel på besökare som kommer och går dagligen. Det är i huvudsak 
den grupp som kan dra nytta av en enkel Internetanslutning.  

Gästnätverk blir ett praktiskt och viktigt mervärde för en organisation som SYSteam 
som idag delvis saknar ett sådant mervärde. Avsaknaden av ett gästnätverk  är ett av 
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de vanligaste argumenten bakom varför just SYSteam behöver ett trådlöst nätverk. 
Det här kapitlet tar även upp fördelar och vilka utmaningar som är relaterat till 
support av ett gästnätverk.  

WLAN-lokaliseringstjänst är ett annat vanligt förekommande mervärde som ett 
trådlöst nätverk kan erbjuda. Lokaliseringstjänsten använder ett trådlöst nätverk för att 

fastställa en fysisk lokalisering av trådlösa enheter. Under stycket lokaliseringstjänst 
behandlas en del av fördelarna med lokaliseringstjänster och vanliga hänsynstagande 
för implementation av ett sådant mervärde. Lokaliseringstjänst kan vara ett mervärde 

som kan vara intressant för flera av SYSteams kunder, då SYSteam kan använda ett 
sådant mervärde som visningsobjekt.[6] 

5.4.1 Trådlös IP-telefoni och video 

Många av de fördelar som finns i en trådbunden VoIP-lösning är direkt applicerbar i 
en trådlös VoIP-lösning. Det finns intresse hos SYSteam att i framtiden överväga en 

övergång till trådlös IP-telefoni, varav en lösning bör utformas på så sätt att en 
övergång kan ske på ett smidigt sätt.  

Fördelar med en trådlös VoIP- lösning: 

 Operativa fördelar kan bestå av förenklat underhåll och support genom en 
sammanslagning av den befintliga (analoga) telefonstrukturen och därmed 

undvika behovet av att ge support till en ytterligare teknik.  

 Finansiella vinster kan bestå i en reducerad telefonavgift genom att använda 

SYSteams egna utbyggda trådlösa nätverk. 

De utmaningar som finns i att etablera telefoni över IP som SNC bör vara medvetna 

om är till största del IP-protokollet själv. För att säkerställa hög kvalitet i 
röstöverföringen kräver VoIP högre nivåer av mekanismer vid dataöverföring. Quality 
of service (QoS, se kapitel 2.8) används av VoIP för ett mer deterministiskt beteende.  

Trots att många av de fördelar och utmaningar med VoIP delas mellan ett trådbundet 
och trådlöst nätverk, så är vissa utmaningar unika i ett trådlöst sammanhang. 

Tekniken som ett trådlöst nätverk använder saknar en beslutsam väg för trafiken att gå 
från en punkt till en annan, vilket anses osäkert för IP-telefoni som kräver kvalité i sin 
överföring. 

SYSteams arbetsplatser har gått över till en mobil plattform, där användarens telefoni 
är kopplad till en mobiltelefon. Vissa arbetsplatser använder sig av trådbunden IP-

telefoni och andra har fortfarande inte migrerat över till en mobil arbetsplats. Idag 
finns det mobiltelefoner som erbjuder möjligheten att kombinera trådlös IP-telefoni 
med vanlig GSM/3G användning, vilket ger användaren möjligheten att välja den 

mest kostnadseffektiva anslutningen. Vilket är den metod som SNC bör överväga om 

de beslutar sig för att erbjuda trådlös IP-telefoni. 
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Figur 13 – Figuren visar flertalet olika typer av WLAN-röstenheter som stöds i en trådlös miljö.[6] 

En av de största utmaningarna med VoIP i en trådlös miljö är all den störning som 
finns i ett sådant medium. Störning och fördröjning innebär att IP-röstpaket kan gå 

förlorade och medför därmed en påtaglig försämring av röstkvalitén under samtalet.  

VoIP i en trådlös miljö står inför tre utmaningar som SNC bör beakta: 

1. Tillgänglig bandbredd delas mellan användare i en trådlös miljö. Om 
tillgänglig bandbredd och störningar anses som viktigt i ett trådbundet nätverk, 

så är det en kritisk del i en trådlös miljö. Fokuseringen i ett trådlöst nätverk är 
accessdelen då anslutningen förväntas vara detsamma oavsett trådbunden eller 
trådlös access som tillandahålls slutanvändaren.  

2. Access till  ett trådlöst nätverk går efter principen, ”först till kvarn”. Ett 
trådlöst nätverk delar access mellan alla anslutna stationer, därmed tävlas det  

inte enbart om access till den trådlösa accesspunkten hos användaren utan 
även mellan användarna. Även om en användare har högre prioritet med sin 
röstapplikation så måste användaren fortfarande tävla med andra användare för 

anslutning till accesspunkten. Hastigheten som trådlösa röstenheter kan 
reassociera från cell till cell.  

3. Om VoIP ska integreras i en trådlös miljö så är det viktigt att se till så både 
QoS och tillräckligt med bandbredd fördelas och prioriteras kring VoIP-
klienter. Man bör undvika situationer där många klienter är en del av samma 

cell då detta kommer hindra en orimlig tävling om accessen mot en 
accesspunkt. 

En annan utmaning som SNC bör ta hänsyn till och som är unik för den trådlösa 

miljön är klienter som reassocierar. Klienter som är i rörelse överför sin anslutning 
från en accesspunkt till en annan. När överföringen sker så måste enheten 
autentisieras på nytt mot (AAA) infrastrukturen, därmed uppkommer en möjlig 

temporärt avbrott i tjänsten. Detta är framförallt noterbart i röstapplikationer där ett 
avbrott kan resultera i paketförluster och en motsvarande verkan på röstkvaliteten i ett 

samtal. För att motverka paketförluster och försämring av röstkvaliteten så 
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introducerades en snabb lager 2 reassociation. Lager 2 reassociation reducerar tiden 
som krävs för återanslutning (vanligtvis mindre än 100 millisekunder) när klienterna 
flyttar sin anslutning från en accesspunkt till en annan. Lager 2 reassociation 

minimerar avbrotten av röstflödet när paketförlusterna minskar.[6] 

Video är en annan vanligt använd applikation som används för att broadcasta nyheter, 

upprätta videokonferencer och distributera utbildningsmoduler. Video över IP är lika 
som röst över IP en komplex utmaning för den trådlösa miljön. Om SYSteam 
bestämer sig att i framtiden komplettera sin trådlösa access med IP-telefoni så är 

steget att även använda video över IP inget större merarbete. Det är av stor betydelse 
för SNC att känna till vilka utmaningar som finns just för att implementera video i en 

trådlös miljö. 

För att utvärdera video över IP baserat trådlöst nätverk bör SNC ta hänsyn till 
följande: 

 Distributionsmekanismen - Video över IP sänds med en av följande 
distributionsmekanismer, broadcast, multicast eller unicast baserat på antalet 

stationer som ska ta emot data. Valet av distributionsmekanism beror på hur 
man vill att videodata ska sändas.  

 Tajming av distribrutionen - Video är en applikation som tillåter olika 
tajming av sändningar. Användare kan antingen återkalla och kolla på video 

när de vill, eller så kan de ställa in en session som broadcastas på en angiven 
tid.  

o Realtidsströmning av video använder vanligen multicast då det är en 

mer effektiv distributionsmekanism. Användare prenumererar på ett 
särskilt videoflöde och nätverket ser till så relevant videoflöde når 

prenumeranten.  

o Strömning av video är idealt för distributera samma information till ett 
stort antal tittare på en bestämd tid. Företagsmöten är ett exempel på 
användningsområde.  

o ”On-demand video” sänds med Unicast och är en återkallning av video 
från tittaren. Exempel på användningsområde kan vara video som 
arkiverats. 

 Kvaliteten av videoflödet – Video är en dataintensiv applikation som inte 
enbart kan sända bilddata utan även information i form av ljud. 

 Mycket av det som man måste ta hänsyn till för att implementera VoIP är direkt 
tillämplig för video över IP. Video över IP är mer utmanande än VoIP då flera 

utmaningar tillkommer utöver de som kan uppstå med VoIP, QoS-klassificering, 
störningar, reassociation etc.  
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En av de största utmaningarna med video över IP i en trådlös miljö är just att alla 
videosessioner automatiskt blir broadcastsändningar. Detta blir fallet oberoende om 
sessionen ursprungligen sändes som broadcast, multicast eller unicast. Anledningen är 

funktionen i RF-kommunikationen (se kapitel 2.3). Trots att en enskild station kan 
ställa in en enskild videosession, så broadcastas videosessionen ut till alla stationer. 

Stationer som inte har ställt in sig på att ta emot en viss videosession bortser dock från 
sändningen. Detta tvingar klienter att utföra redundanta arbeten och ökar därmed 
belastningen i ett trådlöst nätverk.  

Ett vanligt problem som förekommer med multicast i ett trådlöst nätverk är att alla 

stationer måste ta emot en multicastsession, nätverket måste gå in i en ”minsta 
gemensamma nämnare” fas. Om en station arbetar i 1 Mbps, detta trots att alla andra 

stationer arbetar i 54 Mbps, så måste Multicasttrafiken sändas i 1 Mbps [6]. 

5.4.2 Trådlöst gästnätverk 

Gästnätverk är vanligen ansett och realiserat som ett logiskt externt nätverk. Det 

minimerar behovet för besökare som kunder, entreprenörer och externa medarbetare 
att få tillgång till det vanliga trådbundna nätverket. Gästnätverk är vanligast i ett 

trådlöst sammanhang. Tillgång till ett trådlöst gästnätverk är en av de viktigaste 
aspekterna och vanligaste argumenten bakom ett trådlöst nätverk för SYSteam.  

Värdet av ett trådlöst gästnätverk för SYSteam behöver inte nödvändigtvis vara 

detsamma som att etablera ett generellt trådlöst nätverk då det vanligtvis relateras till 
och tar hänsyn till följande: 

 Affärsförmåga – Genom att se till så gäster får access till Internet så ökar 

man deras upplevelse och arbetsförmåga när de befinner sig på företaget. 
Gästen kommer åt e-post, internet och andra resurser som kan vara av 
betydelse i deras arbete. En gästportal är vanligt förekommande där gästen 

välkomnas av en webbsida första gången de använder tjänsten. En sådan portal 
kan innehålla en välkomstsida, ”Legal disclaimer” och någon slags 

auktorisering eller ”check box” för gästen att acceptera.  

 Säkerhet –SYSteam bör använda en enkel säkerhetspolicy. Därav kan man 
undvika risker som kan medföra att besökare sprider virus, sniffar nätverket 

eller helt enkelt hackar sig in i känsliga delar. Ett specifikt trådlöst gästnätverk 
erbjuder gästen access till Internet utan att gå via organisationens nätverk. I 

SYSteams fall så rekomenderas gästtrafiken att separeras och tunnlas säkert 
över nätverket och ut mot Internet. 

 Ansvarsskydd – Gäster skriver vanligtvis inte på sekretessavtal på ett företag 

som denne besöker, och är därmed inte bunden att följa satta riktlinjer. 
SYSteam bör använda en gästportal för gäster att läsa igenom och tydligt 
acceptera SYSteams policy. Om situationen sedan kräver det så är det enkelt 

att identifiera en gäst som bryter mot SYSteams regler.  

Ett gästnätverk innehåller tre distinkta krav som SNC bör ta stor hänsyn till för att 
säkerställa ett säkert trådlöst gästnätverk: 

 Ett gästnätverk måste vara tydligt definierat – I ett trådlöst gästnätverk 

används en dedikerad SSID (Service Set Identifier) 

 Ett gästnätverk bör kräva autentisiering – Någon form av nyckelkryptering 

bör säkra upp det SSID som gästnätverket använder.  
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 Gästtrafik måste transporteras till och från internet på ett isolerat och 

säkert sätt – Detta görs genom att använda IP-tunnel protokoll som skapar en 
virtuell kanal mellan accesspunkten och Internet.  

Det första kravet innebär att ett dedikerat gäst SSID skapas på samma accesspunkter 
som används i det vanliga trådlösa nätverket och därmed skapas ett logiskt separerat 
lager 2 nätverk i det befintliga nätet. En stor fördel med att lägga till ytterligare SSID 

och logiskt skilja på nätverk är att det inte kräver att SNC behöver köpa in och 
erbjuda support för ytterligare accesspunkter för ett specifikt trådlöst gästnätverk.  

Ett gäst-SSID identifierar därmed ett virtuellt trådlöst nätverk som är dedikerat för 

gästtrafik och logiskt separeras från företagets eget SSID. Detta medför att det går att 
definiera olika typer av anslutningar och autentiseringspolicy för gäster och 

regelbundna användare.  

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Figur 14- Beskriver hur ett dedikerat gäst-SSID skapar ett virtuellt trådlöst nätverk som är separerat 

från det WLAN som är identifierat av företagets SSID. Man bör av säkerhetsskäl inte sända u t 

företagets SSID med broadcast [6]. 

Ett ”öppet” gäst-SSID säkerställer att alla besökare kan lokalisera och ansluta sig till 
gästnätverket. För att säkerställa användarvänlighet så bör SYSteam broadcasta gäst-
SSID, då behöver inte gästen utföra påtagliga konfigurationsändringar i sina bärbara 

datorer. Samma trådlös klient mjukvara som används för att ansluta sig till publika 
trådlösa nätverk, såkallade ”hotspots” som erbjuds på hotell, kaféer etc. kan användas 

för att ansluta sig till SYSteams ”öppna” gäst-SSID. SNC bör kräva autentisering för 
att ansluta sig till ett ”öppet” gäst-SSID. Man bör utgå från att accesspunkter kommer 
att läcka ut till allmänheten som kan medföra vissa risker, som att SNC får svårare att 

kontrollera vilka som använder gästnätverket.  
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Det sista kravet är hur gästtrafiken bör transporteras isolerat och säkert i SYSteams 
befintliga trådbundna nätverk (se figur 15). Tunnelprotokoll som LWAPP, GRE och 
IP-sec erbjuder en effektiv mekanism för att utföra en sådan uppgift. De här 

protokollen upprättar en virtuell kanal mellan accesspunkten och Internet gateway där 
alla gästtrafik måste passera. Det är i grunden identiskt med användning av en VPN-

tunnel för att erbjuda en säker fjärranslutning till SYSteams nätverk över Internet. 
Skillnaden i fallet med ett gäst-WLAN är den att en tunnel korsar ett privat intranät 
mot det publika Internet med VPN fjärranslutning. Principen är fortfarande identiskt, 

tunneltrafiken isolerar sig från resten av nätverket och erbjuder SYSteams gäster en 
säker väg till sin destination [6]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 15- Visar en logisk topologilösning av ett trådlöst gästnätverk. Notera trots att gästtrafiken i ett 

trådlöst nätverk delar samma fysiska infrastruktur med företagsnätet så är det helt och hållet avskilt rent 

logisk. Trots att samma accesspunkter, switchar och routrar används för att transportera data, så är det 
helt separata nätverk [6]. 

Gästnätverk i en trådlös miljö kan se ut på olika sätt. Många tillverkare erbjuder 

utrustning med ”inbyggd” support för gästnätverk. WLAN-verktyg kan tillexempel 
konfigureras för att skapa ett SSID, tunnlar eller en gästportal. Cisco erbjuder dessa 

verktyg i deras centraliserade lösningar för WLAN-controllers, vilket den här studien 
rekomenderar SNC att använda, se kapitel 5.5.5. Alternativt så kan SNC köpa 
utrustning som är specifikt byggda för att erbjuda gästservice. Dessa 

nätverksenheterna är vanligen placerade på en centraliserad plats i nätverket och 
erbjuder ofta ytterliggare säkerhetsegenskaper.  

Ett gästnätverk erbjuder SYSteam ett stort mervärde för ett trådlöst nätverk, men det 

tillför ytterligare komplexitet till ett trådlöst nätverk som SNC bör vara medvetna om. 
Vid införandet av ett trådlöst gästnätverk bör SNC överväga följande: 

 Gästportal – Utveckla en gästportal till att bli ett publikt ansikte för ett 

gästnätverk. Det kan inkludera SYSteams identitet och beroende på satta 
säkerhetspolicies, krav att gästen registrerar namn, bekräftar en ”legal 
disclaimer” och signerar en policy.  

 ”Legal disclaimers” och policies  – SNC bör se till så en lämplig ”disclaimer” 
används och att man skyddar SYSteam från någon form av juridiskt ansvar 

som kan uppkomma från missbruk av en gäst. En policy bör synas i en 
gästportal och som kräver att gästen accepterar vilkoren innan gästen tillåts 

access, detta genom att signera sitt namn eller bocka i en ”Jag accepterar” ruta.  
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 Användarvänlighet – Krånglig och tidskrävande administration är aldrig 
uppskattat, SNC bör göra ett gästnätverk tillgängligt och enkelt att använda. 
En anslutning bör inte kräva någon specifik mjukvara eller 

konfigurationsändring i gästens bärbara dator. Gästnätverket är logiskt avskilt 
från SYSteams trådbundna nätverk, och erbjuder endast access till internet, så 

säkerheten ska inte vara något bekymmer.  

 Support – Ett gästnätverk i sig bör medföra en minimal last för SNC’s 

supportavdelningen, då användarna är i huvudsak gäster så är det inte heller 
önskvärt för SNC att ge de support. Ett lättillgängligt gästnätverk som är 
enkelt att använda, och en tillgänglig FAQ (Frequently Asked Questions) som 

kan användas för att berätta vilket SSID som ska användas, hur man navigerar 
i SYSteams gästportal, och en grundläggande felsökningshjälp för 

anslutningsproblem, minskar på SNC’s supportbörda.  

 Loggning och granskning – SNC bör utföra en viss typ av loggning av vissa 

aktiviter hos gäster, om detta redan görs i SYSteams befintliga nätverket så är 
det lättare att även logga gäster. SNC bör åtminstone hålla koll på antalet 
sessioner, identiteten och ip-addressen hos gästen samt tid och datum av den 

aktuella sessionen [6]. 

5.4.3 Lokaliseringstjänst 

Lokaliseringstjänst är en tjänst som tillandahåller en användare med information om 
en fysisk lokalisering av en enhet. Med en sådan lösning så kan en organisation med 
lätthet koppla följande frågor till en enhet som man vill lokalisera: 

 Vad har organisationen för enheter? 

 Hur många enheter finns det? 

 Vart finns enheten? 

 Vad har enheten för status? 

En lokaliseringstjänst förser användaren med relevant information om en lokalisering 
av en 802.11 klientenhet. Det behöver inte nödvändigtvis vara standard trådlösa 

enheter som bärbara datorer, PDAs, WLAN-telefoner etc, utan kan även inkludera 
WLAN-tillgångar och lokaliseringstaggar. Lokaliseringstaggar är små enheter med en 

802.11 sändare som regelbundet sänder signaler. Accesspunkten tar emot signalen 
som sedan tolkas av lokaliseringstjänsten. Lokaliseringstjänst kan vara ett mervärde 
som kan intressera många av SYSteams kunder som i framtiden överväger ett trådlöst 

nätverk [6]. 
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5.5 Administration av ett trådlöst nätverk 

SNC bör vara medveten om att trådlösa nätverk är vanligen mer utmanande att 

administrera än ett trådbundet nätverk. De fysiska aspekterna i ett typiskt trådbundet 
nätverk är att det är stabilt och förutsägbart, den fysiska ”kabeln” ändras inte. 
Trådlösa nätverk fungerar i en dynamisk miljö, användarens miljö kan ändras från dag 

till dag, beroende på faktorer som kan bero på följande: 

 Antalet samtidigt anslutna användare 

 Störningar 

  Flervägs effekter  

  Tiden på dagen beroende på belastning på nätverket.  

Det finns alltid en risk att närliggande trådlösa nätverk vid SYSteam kan börja störa ut 
det som tidigare var en stabil trådlös miljö. SNC bör vara medveten om vilka 
utmaningar som vanligen är kopplat till administration av ett trådlöst nätverk. SNC 

bör även överväga strategier för att finna ett bra och fungerande arbetssätt att 
administrera en trådlös miljö. 

I SYSteams fall kommer ett trådlöst nätverk att byggas som ett kompletterande 
nätverk för det befintliga trådbundna nätverket. Flera av de standardiserade 
administrationsstrategierna som är testade i ett trådbundet nätverk är lika applicerbar i 

ett trådlöst nätverk. SNC erbjuder support och övervakning av det trådbundna 
nätverket, det som eventuellt kan behöva justeras i SNC verksamhet är strategi för 

felsökning och konfigurationshantering, prestandaförbättringar och support. Dessa 
justeringar kan vara nödvändiga för att säkerställa att ett trådlöst nätverk blir stabilt, 
reliabelt och lika säkert som det trådbundna nätverket. Det här kapitlet kommer att 

fokusera på en centraliserad modell då det är en sådan lösning som SNC kommer 
bygga sin verksamhet efter.  

Support av ett trådlöst nätverk kan man se som tre delar. 

 Radiofrekvenshantering 

 Enhetshantering 

 Klienthantering [6]. 
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5.5.1 Radiofrekvensövervakning 

Hantering av RF-spektrumet är det mest uppenbara unika särdraget i en trådlös miljö 
som SNC måste handskas med. Radiokommunikation kan presentera allvarliga 

problem för ett dåligt designat nätverk. Hanteringen av RF-spektrumet är traditionellt 
ansett att vara den mest svåraste och tidskrävande biten när man bygger ett trådlöst 

nätverk. Administration av ett RF-spektrum kännetecknas enligt punkterna nedan, 
SNC bör försäkra sig om att följande administrationsverktyg ingår i deras strategi för 
RF-hantering. 

 Kanalallokering – Ett administrationsverktyg bör klara av att dynamiskt 

tilldela kanaler i SYSteams trådlösa nätverk beroende på vilken IEEE-standard 
som används för en särskild accesspunkt. 

 Signalstyrka – Hanterar signalstyrkan för accesspunkterna. I olika 

sammanhang kan man behöva ändra på signalstyrkan för att motverka 
störningar, förlänga accessen i dåligt täckta rum eller rentav minska styrkan på 

radiotäckningen från att sträcka sig utanför den fysiska gränsen av en 
byggnad. SNC bör använda en dynamisk eller automatisk justering av 

signalstyrkan. Det trådlösa nätverket kan då detektera områden med dålig 
täckning eller upptäcka en fallerad accesspunkt och automatiskt öka styrkan på 
andra accesspunkter för att åtgärda felet.  

 Kollisionsdetektion – Närliggande trådlösa nätverk på SYSteam i Huskvarna 
som installerats av andra, som t.ex. Telia homerun eller bolagens egna 

accesspunkter, dåligt avskärmade mikrovågsugnar eller äldre analoga trådlösa 
telefoner kan skapa störningar. Allt som verkar i en frekvens på 2,4-GHz eller 
5-GHz är potentiella störningsenheter för den trådlösa miljön. Det här 

verktyget kan detektera störningar och lokalisera det. De flesta verktyg, SNC 
rekommenderas att använda en Ciscos WLAN-controllerlösning, erbjuder 

kollisionsdetektion. Det finns även externa produkter som trådlösa ”sniffers” 
som kan detektera störningar och kollisioner.  

 Rouge AP-detektion – Detta verktyg kommer bli en kritisk aspekt för SNC’s 

administrationsverksamhet. Det är ofta ansett som en säkerhetsfråga då rouge 
AP-detektion vanligen (men inte uteslutande) uppnås genom RF-detektions-

egenskaper. Detta erbjuds av Ciscos WLAN-controllerlösning, eller genom en 
extern ”sniffer” enhet. Se kapitlet säkerhet och trådlösa nätverk 5.6 

 Trådlöst intrångsdetekteringssystem (Wireless Intrusion Detection 

Systems, WIDS). – WIDS är ett verktyg som tillåter en att identifiera 

avvikande radioaktivitet inom ett trådlöst nätverk. Det är en trådlöstbaserad 
version av IDS (Intrusion Detection System) som används i trådbaserade 
nätverk för att detektera misstänksam eller andra aktiviteter som kan äventyra 

säkerheten. WIDS erbjuder en kontinuerlig övervakning av RF-vidden, 
detektera hot, attacker och störningar som annars kanske inte märks. WIDS 

kan implementeras av dedikerade sensorer eller från exempelvis Ciscos 
WLAN-controllerlösning. WIDS kan detektera rouge accesspunkter, denial of 
service (DoS) och osäkra ad-hoc nätverk (WLAN som användaren kan 

konfigurera själva med deras egna klienter) som kan äventyra säkerheten. SNC 
rekommenderas starkt att använda WIDS då den ger ett fullvärdigt skydd mot 

flera olika typer av hot [6]. 
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 Visualisering – Ett trådlöst nätverk är väldigt dynamiskt och inte direkt 
deterministiskt i sin natur (radioceller kan ändras över tiden som baseras på 
sändningen och ändringar i den fysiska miljön), SNC kan aldrig vara säker på 

en viss täckning under en särskild tid. Administrationsverktyg med 
visualisering hjälper till att minimera sådana risker. Dessa rapporterings och 

övervakningsverktyg erbjuder en visuellkarta över exempelvis ett våningsplan 
som visar storleken och lokalisering av radioceller. Färg används för att visa 
olika variationer av signalstyrka. SNC erbjuds visualisering i den Cisco 

lösningen som denna studie rekommenderar [6]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 16- Visar ett exempel på ett visualiserings verktyg i en cisco WLAN-controllerlösning, de olika 

skuggorna reflekterar olika signalstyrkor [6].  

5.5.2 Enhetshantering 

I en centraliserad lösning hanteras samtliga enheter centralt, i den lösning som SNC 
rekommenderas använda så hanteras allt från en WLAN-controller. De flesta 

tillverkare för WLAN-utrustning, erbjuder dedikerade administrationsverktyg, Cisco 
Wireless Control System (WCS) är ett exempel på ett sådant verktyg. Se kapitel 5.5.6 

Vid enhetshantering bör man ta hänsyn till följande: 

 Konfiguration av accesspunkt - IP adress och enhetsnamn, SSID och VLAN. 

 Säkerhetsinställningar - EAP mekanism, Krypteringsprotokoll och AAA 

inställningar. 

 RF-inställningar – Signalstyrka, Frekvensband (IEEE802.11a, IEEE802.11b, 

IEEE802.11g, 802.11n) och Kanalallokering [6]. 



Utformning av trådlöst nätverk 

60 

5.5.3 Klienthantering 

Administration av klienter är en av de dolda utmaningarna för en supportverksamhet i 
ett trådlöst nätverk och som SNC noga bör kartlägga i sin verksamhet. I motsats till 

trådbundet nätverk, så är klienter vanligtvis statiska och där finns en väl förståelse för 
uppkopplingen mot nätverket. Trådlösa nätverk har en tendens att ha en bred variation 

av klienter som kräver att SNC har en fortgående övervakning, administration och 
support. Ett exempel är där säkerhetsstandarden utvecklas i ett trådlöst nätverk så 
kräver klienterna mjukvara och firmware uppgraderingar. Trådlösa enheter behöver 

vanligtvis även en specifik klientmjukvara, framförallt i miljöer med moderna 
operativsystem som Windows XP, Vista eller MacOS.  

I en typiskt trådlös miljö så är det viktigt att SNC stödjer olika typer av märken och 
modeller av bärbara datorer (varje enskild med olika trådlösa adapters), och olika 
trådlösa enheter, exempelvis trådlös VoIP-utrustning. Ett trådlöst nätverk som stödjer 

flera olika tillverkare och typer av mjukvara garanterar en stabil och säker miljö. En 
miljö som brister i sin strategi vad gäller klienterna i ett trådlöst nätverk riskerar att 

resultera i en tillfällig och dyr lösning och där man riskerar starka reaktioner för att 
företagets trådlösa miljö inte stödjer hundratusentals olika enheter.  

I många trådlösa klientmjukvaror så medföljer ett eget administrationsverktyg. För att 

undvika att användarna tvingas använda och hantera olika typer av trådlösa 
plattformar så bör SNC använda en tredjepartslösning. En tredjepart erbjuder 

mjukvara som stödjer de vanligaste trådlösa adaptrar och en mjukvara som kan 
hantera olika tillverkare [6]. 

5.5.4 Utmaningar kopplat till support av ett trådlöst nätverk. 

Trådlösa nätverk presenterar flera unika administrationsutmaningar som SNC bör ha 
god kännedom om i sin administrationsverksamhet. De flesta utmaningar är relaterat 
till fysiska aspekter i den trådlösa miljön, där vissa utmaningar är ett resultat av den 

dynamiska naturen och dess mobila användare och enheter. Det är av stor betydelse 
för SNC att vara klar över vilka utmaningar och svårigheter för att kunna forma en väl 

fungerande administration som support och övervakning av det trådlösa nätverket.  

Några av de vanligaste erfarna problem och utmaningar kopplat till administration av 
ett trådlöst nätverk är följande: 

 Dynamisk miljö 

o Trådlösa nätverk fungerar olika beroende på antalet användare som är 

anslutna till en särskild accesspunkt, storleken av trafiken som 
genereras av användare och enheter och utomstående störningar (som 

andra trådlösa nätverk eller otillåten uppsättning av AP).  

o RF-spektrumet 802.11 är baserat i en dynamisk miljö vilket innebär att 
en radiocell har olika kännetecken som storlek och form. Detta är 

beroende på signalstyrkan av accesspunkten eller effekten av väggar 
och golv, fysisk placering av hinder som tillexempel möbler eller 

enheter med samma radiofrekvens. 
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o En genomtänkt design av ett trådlöst nätverk minimerar risker som kan 
uppstå från utmaningar som kan resulterar i problem i den dynamiska 
miljön. Om SNC är medveten om dessa utmaningar och använder 

lämpliga verktyg för att identifiera unika radiobaserade problem så 
minimerar SNC risken att det hinner drabba användarna negativt.  

 Mobilitet 

o Trådlösa nätverk möjliggör och främjar mobilitet. I en trådbunden 
miljö så är vetskapen stor om vart en specifik enhet finns, som en 

switchport. I ett trådlöst nätverk så kan en enhet flyttas och det är 
därmed väldigt svårt, om inte omöjligt att identifiera och lokalisera en 

trådlös enhet utan specifika vertyg. Enheterna byter dessutom dagligen 
IP adresser, ibland ännu oftare då lager 3 reassociation resulterar i att 
klienterna blir tilldelade en ny IP adress.  

 Oregelbunden uppkopplingsmöjlighet 

o I en trådlös miljö, speciellt i miljöer där PDA, VoIP-utrustning och 

andra trådlösbaserade enheter ingår, kommer enheten online och 
offline oregelbundet och på en oförutsägbar basis. 

Övervakningsverktyg och strategier som förlitar sig på 
uppkopplingsmöjligheten, möjligheten att pinga, identifiera och 
lokalisera enheter, kommer inte att hantera en sådan miljö särskilt väl. 

Genererade larm i en trådlös miljö från klienter och enheter som inte 
längre svarar på exempelvis ping, kan generera falsklarm. SNC bör 

använda ett övervakningsverktyg som förlitar sig på agenter, eller en 
specifik övervakningsmjukvara, som kan generera tillförlitliga larm om 
de kan konsekvent kontakta enheten under en förutsägbar basis. 

 Skiftande miljö av mobila enheter 

o Klientenheter har även de lämplig radio och antenn, en utmaning för 

SNC blir därmed att hantera inte enbart accesspunkterna utan även den 
tråldösa miljön hos alla klienter [6]. 

  



Utformning av trådlöst nätverk 

62 

5.5.5 Cisco WLAN-controllenhet 

Enligt Ciscos hemsida så kan deras WLAN-controllerlösning erbjuda en verksamhet 
som SNC, möjlighet att ansvara för funktioner som säkerhetspolicys, WIDS, RF-

övervakning, QoS och mobilitet. Controllern arbetar ihop med accesspunkterna och 
Cisco Wireless Control System (WCS, Se 5.5.6.) för att ge support åt det trådlösa 

nätverket. En Cisco WLAN-controller kommer att spela en kritisk roll i SNC’s 
supportverksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18- Visar ett Cisco Trådlöst LAN med säker kommunikation mellan Lightweight accesspunkter 

och controller [15]. 

 

En lösning som figur 18 visar, möjliggör för SNC att skapa och upprätthålla en policy 
för affärskritiska delar som övervakning, realtid dataaccess etc. Flera WLAN-
controllers hittar varandra automatiskt och koordinerar WLAN-tjänster mellan 

varandra. Detta möjliggör att controllern arbetar tillsammans i ett enda transparent 
system och erbjuder därmed en skalbar trådlös lösning för tusentals AP.  

Cisco WLAN-controller stödjer en serie av RF-specifika verktyg, som inkluderar 
dynamisk kanalallokering, störningsdetektor, lastbalansering, signalstyrka och 
dynamisk kontrollstyrka. RF-verktygen ökar synbarheten i ett trådlöst nätverk, vilket 

underlättar för SNC att övervaka prestanda, användning, tillgänglighet och 
driftsäkerhet. De här verktygen stödjer även kontinuerliga driftövervakningstjänster 

som säkerställer att det trådlösa nätverket ger en optimal radiotäckning och kapacitet.  

Cisco 4402-25, som stödjer upp till 25 accesspunkter bör anses tillräckligt för 
SYSteam i Huskvarna. En sådan lösning kompletterat med en WCS eller liknande 

tjänster bör ses som en fullt tillräcklig lösning för att tillgodose de behov och krav 
som SNC har i sin supportverksamhet [15].  
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En WLAN-controller tillåter SNC att upprätthålla satta säkerhetspolicy och upptäcka 
och svara på larm snabbare. Cisco WLAN-controller erbjuder SNC en säker plattform 
och erbjuder säkerhetsstandarder som bl.a. inkluderar följande: 

 Standard IEEE802.11i, som WPA2, WEP och AES.  

 Standard 802.11X med multliple EAP (Exensible Authentication Protocol) 

stacken och Cisco LEAP.  

 FIPS (Federal Information Processing Standards) 

FIPS är en säkerhetslösning som av Cisco anses vara en av de säkraste 

WLAN-lösningarna i branschen. I Ciscos WLAN-arkitektur så agerar 

accesspunkter som luftövervakare, d.v.s. en AP skickar realtids information 

om den trådlösa domänen till en WLAN-controller. Alla säkerhetshot 

identifieras och presenteras med hjälp av WCS, där hoten kan analyseras och 

lämpliga steg och åtgärder kan sedan göras av SNC.  

En Cisco WLAN-controllerlösning säkrar upp ett trådlöst nätverk, om en accesspunkt 

fallerar så justerar controllern automatiskt om signalstyrkan hos närliggande 
accesspunkter så att de täcker det område som gick förlorat. Om en controller fallerar 

så försöker accesspunkterna automatiskt att söka efter en backup controller om det 
finns för att säkerställa fortsatt tillgänglighet, SNC bör överväga två controllers för att 
minimera ”singel point of failure” och för att erbjuda ytterliggare säkerhet. Dock 

innebär det avsevärt högre kostnader.  

WLAN-Controllern säkerställer så klientenheter efterlever uppsatta säkerhetspolicies, 
och kan konfigureras att automatiskt sätta klienter i karantän om de upplevs som ett 

hot för nätverkssäkerheten. Controllern som administrationsenhet erbjuder SNC 
följande: 

 Administrera gästaccess. 

 Övervaka gästanvändningen av nätverket.  

 Automatiskt prioritera trafik för att optimera nätverkets prestanda.  

 Kommunikationslösning med Wi-Fi och mobiltelefoner med en VoIP- lösning.  

 Realtids RF-scanning och övervakning av RF-miljön. 

 Möjliggör reassociation med låg fördröjning. 

 Avancerade QoS-egenskaper. 

 Lokaliseringstjänster. 

 En Cisco-controller möjliggör även mervärden, se kapitel 5.4, som 
gästnätverk, VoIP, säkerhet och lokaliseringstjänster som alla kan påverka 
produktiviteten, effektiviteten och säkerheten när den implementeras i hela 

organisationen [14]. 
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5.5.6 Cisco Wireless Control System (WCS)   

Wireless Control System (WCS) är ett tillval som nätverkskomponent och fungerar 

tillsammans med Cisco Aironet Lightweight accesspunkter och WLAN-controllers, 
såsom 4400 och 2100. WCS underlättar för SNC att designa, kontrollera och övervaka 
SYSteams trådlösa nätverk från en centraliserad plats. Följande är möjligheterna med 

WCS: 

 Konfigurationsmallar 

o SNC kan tilldela mallar till en eller flera WLAN-controllers och 
accesspunkter i en mobilitetsgrupp. Dessa kan sedermera välja 

mobilitetsgruppsnamn och applicera en mall över hela 
mobilitetsgruppsdomänen. Ett flertalet olika mallar för WLAN-
controllers och accesspunkter finns tillgängliga där man kan 

konfigurera följande: det trådlösa nätverket, säkerheten, accesskontroll 
och IEEE802.11 a/b/g/n lightweight-accesspunkter. 

 Hantera mjukvaran 

o Med WCS kan en uppgradering på WLAN-controllers och 

accesspunkter göras från en centraliserad plats.  

 Gruppbaserade hanteringar av rättigheter 

o SNC kan skapa WCS-användargrupper och tilldela hanteringsnivåer 

samt rättigheter till varje individuell användargrupp.  

 Nätverksgranskning 

o SNC kan granska WLAN-controllers och accesspunktskonfigureringar 
genom nätverksplats, mobilitetsgrupp eller enhet. Skillnaden mellan 

den sparade konfigurationen i WCS och den konfigurationen sparad i 
accesspunkten eller WLAN-controllern kan granskas. SNC kan därmed 

reparera en felaktig konfiguration, genom att välja antingen den sparad 
i WCS eller i enheten. 

 RADIUS och TACACS+ för säker access 

o WCS stödjer SNMPv3 (Simple Network Management Protocol) och 
TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) för 

att tillgodose den högsta nivån av nätverkshantering och säkerhet. 
SNMPv3 kan användas för kommunikation mellan en WCS-server och 
en WLAN-controller. WCS stödjer även SNMPv1 och version 2.  

 HTTPS gränssnitt 

o SNC kan nå WCS via en enkel webbläsare som använder Secure HTTP 

(HTTPS). Vilket underlättar access till hanteringsmöjligheterna.  
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Organisationer kan segmentera WCS genom virtuella domäner. Dessa virtuella 
domäner förbättrar kontrollen över nätverksaccessen, genom att låta organisationer 
begränsa administratörers access till enbart de trådlösa nätverkssegment som tillhör 

deras respektive ansvarsområde. WCS virtuella domäner tillåter organisationer att 
upprätthålla administratörers kontroll över det trådlösa nätverket. Detta medför att 

hantering över trådlösa nätverk från många olika kunder eller orter sker från en 
centraliserad plattform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21- Visar en uppdelning av virtuella domäner genom verktyget WCS [16]. 

För SNC skulle en nätverkskomponent som WCS underlätta den administrativa 
bördan avsevärt. Eftersom SYSteam har olika kontor geografiskt åtskilda åt, går det 

dela upp organisationen i olika virtuella domäner. Antingen beroende på 
länsplacering, eller kontorsmässigt där varje bolag symboliserar en egen virtuell 
domän. Med ovan nämnda möjligheter som WCS erbjuder är de största fördelarna sett 

från SNCs sida följande: 

 Erbjuder en centraliserad hantering av accesspunkter och controllers  

o En gemensam säkerhetsinställning och konfigurering på accesspunkter 
och controllers är möjlig genom WCS.  

 Redundans i konfiguration  

o Redundansen skapas genom att det redan finns en befintlig sådan i 
accesspunkten och controllern, men även i WCS. Vilket innebär att 

man kan använda konfigurationen sparad i WCS om det uppstår något 
fel i en enhet och vice versa [16]. 
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5.6 Säkerhet och trådlösa nätverk 

Trådlösa nätverk kan bli föremål för både passiva och aktiva attacker. Vid en passiv 

attack samlar angriparen signaler från det trådlösa nätverket, i kontrast till en aktiv 
attack där angriparen dessutom skickar signaler. Passiva attacker är oerhört enkla att 
utföra med en trådlös antenn och dessa attacker är svåra att upptäcka, därför skall en 

god säkerhetspraxis utgå från antagandet att en angripare kan se allt.  

Detta kapitel kommer att behandla olika sårbarheter i trådlösa nätverk och hur dessa 

relaterar till varandra. Notera att detta kapitel inte har som syfte att lära upp hur man 
attackerar nätverk, utan att ge SNC en introduktion till vad som kan ske i ett trådlöst 
nätverk. 

Angripare kan ha många olika skäl för att attackera ett trådlöst nätverk. En av de 
främsta anledningarna kan vara åtkomst till resurser, där hemliga filer kan 

förekomma, eller att angriparen helt enkelt vill använda det trådlösa nätverket för 
dagliga sysslor, utan att behöva betala för nätverksaccessen.  

Angripare följer en viss process när de attackerar ett nätverk. Oftast brukar den här 

processen inledas med en rekognosceringsfas, följt av själva attacken. I 
rekognosceringsfasen upptäcker angriparen det trådlösa nätverket och därefter 

undersöker potentiella mål inom det.  

DoS (Denial-of-Service) är en attack som används för flera olika anledningar. Några 
av dessa anledningar är avbrott i nätverket, eller medhjälp till man- in-the-middle 

attacker (se kapitel 2.9.3). En angripare kan installera trådlös utrustning med syfte att 
överta kommunikationsvägar för klienterna i ett företag. Genom att störa ut vissa 

enheter i nätverket kan en angripare låta sin väg genom nätverket bli den enda 
tillgängliga.  

Det mest frekventa målet en angripare har är att få läs- och skrivrättigheter i ett 

nätverk. Genom att få läsarrättigheter kan angriparen hindra och läsa trafik från 
nätverket. Skrivrättigheter innebär möjligheten att skicka trafik över nätverket och 

inkluderar attacker på krypteringar, autentisering och andra skyddsmekanismer.  

SSID nämns ofta som en säkerhetsmekanism för att hindra obehöriga från det trådlösa 
nätverket. SSID är dock inte designade som en säkerhetsmekanism, utan är mer tänkt 

som en metod för att bekvämt separera det trådlösa nätverket. Ett SSID skiljer olika 
trådlösa nätverk åt, så alla enheter som försöker ansluta till ett specifikt trådlöst 

nätverk måste då använda rätt SSID. Att sniffa trafik innebär i tekniska termer att 
förstå vad som händer i nätverket, vilket är användbart för dem som vill skydda 
nätverket, men även för angripare. De flesta nätverksenheter har möjligheten att 

stänga av SSID broadcasts vilket minskar risken för angripare som söker efter trådlösa 
nätverk.  

Sniffverktyg har två huvudsakliga funktioner: paketfångst och paketanalys. 
Paketanalys är nyckelverktyget en angripare använder vid rekognoscering. Genom att 
analysera olika paket, kan angriparen finna information såsom användarnamn eller 

annan hemlig information. Genom paketfångst samlas trafiken för senare analys eller  
för att använda verktyg för att knäcka det skyddade materialet.  

För SNC kan paketanalys vara användbart för att kontrollera om nätverket är 
konfigurerat korrekt. Ur ett säkerhetsperspektiv går det också att använda för att 
fastställa var attackerna kommer från [13]. 
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Rogue-accesspunkter är en väl förekommande säkerhetsrisk, för att förhindra 
uppkomsten av dessa obehöriga accesspunkter behöver SNC i det här fallet införa en 
autentisering mellan klienter och accesspunkter. Accesspunkterna bör även verifieras 

mot switcharna för att ytterligare minimera riskerna för en rogue-accesspunkt. Den 
effektivaste metoden för att detektera en rogue accesspunkt är att vandra genom 

företaget med ett sniffverktyg. SNC bör även utföra periodiska kontroller av nätverket 
för att hitta potentiella rogue-accesspunkter. Detta är möjligt i många centraliserade 
hanteringssystem för trådlösa nätverk. 

 
För att kringgå man-in-the-middle attacker såsom ARP-spoofing har tillverkare som 

OptimumPath utvecklat Secure ARP (SARP). SARP förser en säker tunnel mellan 
klient och accesspunkt samt router. Denna tunnel ignorerar ARP-svar som inte är 
associerade med klienter från andra sidan tunneln. Därmed kan endast legitima ARP-

svar uppdatera ARP-tabellen. För att använda SARP krävs en särskild mjukvara vara 
installerad på varje klient, därmed är det inte praktiskt att använda SARP där ett 

publikt trådlöst nätverk erbjuds. Inom SYSteam bör man installera SARP på 
klienterna för att minimera möjligheten för man-in-the-middle attacker [1].  

Gällandes val av krypteringsmetod för SNC skulle AES uppfylla de krav som idag 

ställs på säkerheten. En av den bidragande orsaken är den förhöjda säkerheten i AES 
jämfört med de andra krypteringsmetoderna [13]. 

5.6.1 RADIUS redundans 

En primär komponent i autentisering-processen är en RADIUS-server. WLAN-
användare kan ej autentisera eller få åtkomst till nätverket om RADIUS-servern ligger 

nere. Detta ställer krav på en viss form av redundans för RADIUS-tjänsterna. En 
RADIUS- redundans kan se olika ut beroende på nätverkstopologi. Har ett företag 
kontor på många olika orter, är det fördelsaktigt att installera en lokal redundans för 

RADIUS-tjänsterna. Detta eftersom den primära RADIUS-servern oftast är placerad 
på företagets centrala lokalisering.  

Blir den primära RADIUS-servern onåbar, kan en autentisering istället ske mot den 
lokalt installerade RADIUS-servern. För att kunna förse en backup på RADIUS-
servern, går det att använda 802.1x autentisering som finns tillgänglig på 

accesspunkterna, eller en 2600/2700 router som agerar WDS-server. Det går att 
konfigurera fristående accesspunkter eller WDS-servern som använder 802.1x 

RADIUS-autentisering att periodiskt övervaka tillgängligheten av den primära 
RADIUS-servern [13].
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6 Slutsats och diskussion 
Det här examensarbetets huvudsakliga syfte var att analysera förutsättningarna för ett 

trådlöst nätverk på företaget SYSteam i Huskvarna. För att detta skulle vara möjligt 
har arbetet delats in i olika faser. Första fasen bestod av en teoretisk fördjupning inom 

ämnet trådlösa nätverk, även tekniska kurserna såsom CCNA och CCNP har varit en 
teoretisk och teknisk grund för att sålla ut relevant fakta. Nästa steg inom arbetet var 
att i samarbete med SNC göra en undersökning och intervjua medarbetare från sex 

stycken bolag för att undersöka intresset och behovet samt att försöka skapa en 
diskussion om ämnet trådlösa nätverk. Resultatet av intervjun visade att det fanns en 

stor uppslutning bland de anställda för ett införande av ett trådlöst nätverk. Samtliga 
bolag som deltog i intervjun såg stora fördelar med ett trådlöst nätverk, flera bolag 
menade att dagens trådbundna struktur hämmar samarbete mellan bolagen. Den 

trådlösa miljö som erbjuds idag, Telia Homerun, ger ingen tillgång till SYSteams 
interna nät. Telia Homerun erbjuder trådlöst nätverk i SYSteams lokaler i Huskvarna 

som i första hand riktas till sina egna bredbandskunder. SYSteam erbjuder gäster 
access till Homerun om gästen önskar detta, dock medför detta en ökad administrativ 
börda då receptionisten måste skapa ett konto för gästen mot Telia. Sen sker även en 

intern fakturering, som receptionen måste behandla och fakturera det bolag som 
kunden besöker. 

Ett av de största argumenten som togs upp och som påtalades i intervjun var att ett 
gemensamt trådlöst nätverk skulle innebära en bättre service mot kund. Ett annat 
argument var att ett trådlöst nätverk är ett naturligt nästa steg i SYSteams egna 

förändring mot en mobil arbetsplats. Utifrån intervju och en omfattande analysdel 
som presenterades i resultatet går det att konstatera att det finns ett stort behov för 

SYSteam i Huskvarna att komplettera sitt trådbundna nätverk med en gemensam 
trådlös miljö. Detta bör ske inom en överskådlig framtid.  

Det efterfrågas en smidig lösning, med minimal administration där alla 

säkerhetsfrågor är lösta. Detta är en stor utmaning men ändå en förutsättning för att 
SNC ska kunna erbjuda ett trådlöst nätverk. Den här studien har utifrån intervjuer av 

medarbetare på SYSteam i Huskvarna och genomgående analys kommit fram till 
följande; 

 Förslag på hur en centralt administrerbar lösning som underlättar för support 

och förvaltning bör utformas. 

 Förslag på hur en säker trådlös anslutning bör utformas.  

 Genomgång på hur ett trådlöst nätverk kan förbättra samarbetet mellan 
SYSteams bolag i Huskvarna. 

 Hur ett trådlöst nätverk kan förbättra bilden av SYSteam.  
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För att kunna erbjuda en trådlös anslutning som uppfyller SYSteams mål, så gäller det 
att hitta en balans mellan säkerhet och användarvänlighet som åtminstone uppfyller de 
viktigaste säkerhetskraven. Vilket bör ses som en utmaning.  

Något som framkom tydligt under intervjuerna var hur pass positivt inställda samtliga 
bolag var inför ett gemensamt trådlöst nätverk. Även de bolagen som redan erbjuder 

sina medarbetare och gäster en trådlös miljö såg stora fördelar och vinster med ett 
gemensamt trådlöst nätverk. Bolagen upplever att dagens struktur inte räcker till, det 
är administrativt osmidigt och kräver ibland dagar att få en switchport uppatchad.  

Det påtalades i intervjun att dagens struktur faktiskt hämmar samarbetet mellan 
bolagen, anställda som använder bärbara datorer, har idag ingen möjlighet att använda 

utrymmen där det trådbundna nätet idag inte finns tillgängligt. Det påtalades att det i 
dagsläget är krångligt att ansluta sig till det befintliga trådbundna nätverket då det 
ibland saknas lediga switchuttag. Gäster och kollegor efterlyser en enklare lösning 

som möjliggör en effektivare miljö. Det efterfrågas ett smidigt alternativ till det 
trådbundna nätverket. Ett trådlöst nätverk är ett sådant alternativ, men det kräver att 

en lösning hittar en balans mellan säkerhet och användarvänlighet. 

Ett användarvänligt trådlöst nätverk menade bolagen kan erbjuda e ffektivare möten då 
det blir mindre tidskrävande att leta efter switchuttag och dra kablage. Det erbjuder en 

bättre miljö för projektgrupper som ökar deras rörlighet. Kommunikationen internt 
mellan bolag kommer att underlättas och förbättras vilket bolagen menar medför 

följande:  

 Medför en snabbare sammanstrålning av personal. 

 Bidra till att flexibiliteten ökar samt en ökning av motivationen bland 

personalen. 

 Att användaren blir mer mobil och att arbetet förbättras mellan de olika. 

avdelningarna. De anställda som har bärbara datorer kan komma att 

använda utrymmen där det trådbundna nätet idag inte finns tillgängligt.  

 Höjning av den interna professionaliteten. 

 Att kundkontakten kommer att underlättas. 

Värdet med ett trådlöst nätverk blir alltså mycket mer än en trådlös Internet 
uppkoppling, det erbjuder vissa direkta effektiviseringar i verksamheten och 

besparingar för bolagen. Att erbjuda bättre förutsättningar för samarbete och 
förbättrade kommunikationsmöjligheter är en effektiv och långsiktig investering ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Samtliga bolag efterfrågar en smidig access för sina gäster som kan ge ett bättre 
intryck. Dagens struktur där gästen hänvisas till det trådbundna nätverket anses 

mindre säkert och framförallt krångligt då gästen i första hand behöver en ledig 
switchport. Ett trådlöst nätverk erbjuder en smidig gästaccess som är logiskt avskilt 
från företagets nätverk och ger endast gästen åtkomst till Internet.  

Ett smidigt och användarvänligt gästnätverk kommer förbättra bilden av SYSteam 
menar bolagen, det ökar kundens upplevelse och tillfredställer kundens behov bättre 

och kan resultera i att kundens lojalitet ökar. 
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SNC kan erbjuda ett säkert trådlöst nätverk, först när de är medvetna om vilka 
utmaningar och problem som kan tillkomma i en trådlös miljö. Den här studien har 
tagit upp flera av de utmaningar och problem som är vanligt förekommande i en 

trådlös miljö. Genom att definiera och granska de problem och de olika brister som 
kan uppkomma med ett trådlöst nätverk så möjliggörs en anpassad säkerhetslösning 

som just passar SYSteam i Huskvarna. Ett alltför säkerhetsorienterat trådlöst nätverk 
kan medföra en tung och svårarbetad administration som kräver en komplicerad 
autentisering för klienter. I kontrast till detta kan ett trådlöst nätverk med otillräcklig 

säkerhet innebära en ökad risk för intrång och andra illasinnade uppbåd.  

SNC bör även överväga huruvida de vill skydda sig mot Singel-point-of- failure, detta 

är oftast en kostnadsfråga om man tycker att det är värt att skydda sig mot detta.  
I en trådlös miljö är det rekommenderat att säkra upp redundanta WLAN-controllers 
och autentiseringsserverar för att säkerställa en driftsäker trådlös miljö.  

Den här studien tog upp flera exempel på säkerhetsrisker som SNC bör ta hänsyn till. 
För att kunna erbjuda en lösning som åtminstone uppfyller de viktigaste 

säkerhetskraven gäller det att noga definiera säkra metoder för användare, 
autentisering och auktorisering. SNC bör säkra upp accesspunkter genom att använda 
en central användarmetod, autentiseringsmetod och auktoriseringsmetod för 

administration av accesspunkterna. Till detta ändamål rekommenderas 
nätverkskomponenten WCS, som nämndes tidigare. En centralisering av dessa 

funktioner minskar bördan med att administrera autentisering för användare, samt 
tillgodoser skalabilitet och tillgänglighet av autentisering – och auktoriseringstjänster.  

Ett av de största och vanligaste säkerhetshoten i en trådlös miljö är privata och osäkra 

accesspunkter som installeras av t.ex. en medarbetare, som därigenom kan utsätta 
företaget för stora säkerhetsrisker genom att öppna upp en oskyddad väg in till 
nätverket. Cisco erbjuder verktyg i sin controllerlösning som förhindrar detta, men det 

är ändå rekommenderat att införa ytterligare autentisering utöver enbart en koppling 
mellan AD och WLAN-controller.  

 En RADIUS-server kräver en säkrare autentisering och godkänner endast 

legitima användare att ansluta sig till nätverket.  

 Verifiera godkända accesspunkter mot de lokala switcharna.  

Cisco erbjuder i sin WLAN-controllerlösning med tillhörande accesspunkter en 
skalbar lösning. När man väl köpt utrustningen kan man i ett senare skede köpa 

licenser som låser upp t.ex. stöd för fler accesspunkter.  

Vad gäller val av krypteringsalgoritm bör SNC välja AES, med en krypteringsnyckel 
på 128-bitar. AES128 erbjuder en fullvärd ig säkerhet för den så kallade ”vanliga” 

data. Vid ytterligare säkerhet bör SYSteam överväga användningen av antingen en 
AES192, eller en AES256-bitars nyckelkryptering men detta sker på bekostnad av 

användarvänligheten. SNC bör även överväga krypteringsmetod för gästnätverket, ett 
nätverk som är logiskt avskilt från företagets nätverk. WPA2 bör anses som en fullt 
tillräcklig kryptering för det ändamålet.  
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Ett gemensamt alternativ skulle innebära att säkerheten ökar och skulle ge tydligare 
ansvarsfördelning då SNC tar över ansvaret för drift och support av ett centralt 
administrerbart trådlöst nätverk. Men viktigast av allt så skulle det medföra en säkrare 

lösning för SYSteam i Huskvarna då gästerna blir hänvisade till ett logiskt avskilt 
nätverk som helt separerar dem från företagets nätverk. När gäster väl kan erbjudas ett 

trådlöst nätverk bör SNC inte längre tillåta gäster att ansluta sig till SYSteams interna 
trådbundna nätverk. 

En centralt administrerbar lösning innebär att de enskilda bolagens börda att själva 

behöva administrera en trådlös accesspunkt försvinner, varav många problem och 
begränsningar som är kopplat till detta minimeras. SNC efterfrågar en centralt 

administrerbar lösning som underlättar för support och förvaltning. En centralt 
placerad Cisco 4402 WLAN-controller, uppfyller samtliga krav som SNC ställer i sin 
verksamhet.  

 Administrera en säker gästaccess. 

 Möjliggör en smidig koppling till AD för AAA-hantering. 

 Övervakning av RF-miljön. 
o Generera larm som skickas till den nuvarande supportverksamheten. 

o Dynamisk kanalallokering av accesspunkter. 
o Störningsdetektor. 

 Möjliggör reassociation. 

SNC bör komplettera en Cisco WLAN-controllerlösning med WCS eller liknande 
tjänster, som erbjuder möjligheter att ytterligare centralisera controllerns 

konfiguration och möjliggör bland annat följande:  

 Tydligare översiktsbild av det trådlösa nätverket. 

o Konfigurationsmallar. 

o Rättighetshantering. 

 Enklare uppgraderingar av WLAN-controller och accesspunkter. 

 Virtuella domäner. 

 Konfigurationsgranskning. 

 Stöd för RADIUS och TACACS+. 

För att kunna erbjuda mobilitet och en god täckning så bör SYSteam i Huskvarna 
använda sig av en täckningsorienterad metod. Då en sådan metod erbjuder en 

komplett trådlös täckning med minsta möjliga accesspunkter och goda 
expansionsmöjligheter, så uppfyller en sådan metod de krav som SYSteam har för full 
täckning. Metoden rekommenderas dessutom i de fall där ett trådlöst nätverk fungerar 

som ett komplement till det trådbundna nätverket, vilket är fallet för SYSteam.  

Bolagen önskar bra täckning från ett trådlöst nätverk, där inga radioskuggor får 

förekomma. För att uppfylla detta önskemål så krävs utförliga mätningar för att 
kartlägga potentiella hinder och på så sätt komma fram till bästa placering för 
accesspunkterna.  I det testet som gjordes användes en täckningsorienterad mätmetod 

med två stycken autonoma accesspunkter.  
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Resultatet av mätningen visar att minst en accesspunkt är tillräckligt per hus, som 
mest krävs det tre accesspunkter per våningsplan för att erbjuda alla ytor en 
acceptabel täckning. Vissa bolag har sina konferensrum lokaliserade så att en centralt 

placerad accesspunkt vid hissarna inte kan erbjuda acceptabel täckning mot båda 
husen. Därför krävs det på de flesta våningsplan tre accesspunkter. Det visade sig 

även att accesspunktarna läckte till åtminstone två våningsplan, d.v.s. en accesspunkt 
på våningsplan sex ger viss täckning på plan fyra. Det gick dock inte att fysiskt justera 
en bra täckning för våningen under, SNC bör dock undersöka vidare om det är möjligt 

att via en WLAN-controller dynamiskt justera accesspunkterna att ge bättre täckning 
för våningen under. Om det går att finjustera att, exempelvis en accesspunkt på 

våningsplan 6 hus C, kan erbjuda en acceptabel täckning för plan 5, hus C, så går det 
att minska på antalet accesspunkter. Dock kräver det precisa justeringar för att en 
sådan lösning ska kunna erbjuda reassociation mellan avdelningarna. Om SNC vill 

erbjuda reassociation så är det rekommenderat att placera minst en accesspunkt per 
våningsplan. Vissa våningsplan har konferensrum mellan avdelningarna, det är 

framförallt de våningarna som kräver tre accesspunkter.  

SNC bör även se över vad som anses som acceptabel radiosignalstyrka. Det är 
rekommenderat att minst använda en signalstyrka som ligger runt 20 db för att kunna 

säkerställa en god tillgänglighet. Mätningen visade även att en accesspunkts mottagna 
radiosignal i våningen under minskar väsentligt i styrka och hamnar på vissa ytor 

långt under rekommenderad mottagen radiosignalstyrka RSSI. Detta kan innebära 
sämre tillgänglighet, varför SNC bör så långt det är möjligt använda minst en 
accesspunkt per våningsplan. 

Mätningen visade att accesspunkterna från våningsplan fem och ner läcker utanför 
SYSteams byggnad, ut mot parkering. Det var möjligt att få en tillfredställande signal 
på vissa ytor vilket betyder att det går att ansluta till en accesspunkt från parkeringen. 

SNC kan dynamiskt justera accesspunkterna att läcka så lite som möjligt men man bör 
ändå vara medveten om att visst läckage kan förekomma. Risken för att utomstående 

ansluter till accesspunkten ökar ju bättre signalen är, varför denna studie 
rekommenderade SNC att inte broadcasta företagets SSID. Gästnätverket bör 
broadcastas för att säkerställa användarvänlighet och enkelhet. Enligt litteraturen så 

rekommenderar Cisco ett öppet SSID för gästnätverket, d.v.s. utan kryptering, för 
bästa möjliga användarvänlighet. Dock så går det att konstatera att säkerheten helt 

förlitar sig på det logiskt avskilda nätverket, där gästen på ett säkert sätt skickas mot 
Internet. SYSteam förlorar dock möjligheten att kontrollera vilka som ansluter till 
gästnätverket, och kan därmed riskera att personer använder deras gästnätverk för 

olagliga ändamål. Därför rekommenderar denna studie SNC att kryptera 
gästnätverkets SSID, men ändå tillåta Broadcasting. En sådan lösning medför att SNC 

kan erbjuda ett gästnätverk som uppfattas användarvänligt men ändå säkert.  
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SYSteam i Huskvarna efterfrågar en lösning som ökar produktivitet och effektivitet. 
Det har utifrån intervjuer med medarbetare och djupare analys av litteratur gått att 
konstatera att ett trådöst nätverk kan erbjuda SYSteam bl.a. följande: 

 Ett trådlöst nätverk erbjuder mobilitet som möjliggör rörlighet och flexibilitet 
för medarbetare och kunder.  

 Underlätta och öka samarbete. 

 Förbättra responstid till kravställare - kunder, medarbetare och leverantör.  

 Skaffa rikare kommunikationsmöjligheter. 

o Förse kommunikationsmöjligheter för mobila enheter som bärbara 

datorer. 

 Förse anslutningsmöjligheter vid temporära eller idag otillgängliga platser och 

därmed undvika kabeldragningar och begränsat antal switchportar.  

 Minska på kostnader. 

o Reducera utrustningskostnader för sporadiskt använda ytor som istället 
kan ersättas med en trådlös anslutning. 

o Minska på kabelkostnader.  

Vid en kombinering av både trådbundet och trådlöst nätverk så skapas en miljö med 
de bästa förutsättningarna. Genom att strategiskt välja ut de lämpligaste platserna för 

en trådlösanslutning så möjliggörs en fysisk mobilitet. Vid en uppskattning av 
alternativkostnaden per slutanvändare, så erbjuder SNC den lägsta möjliga kostnaden 
där ett trådlöst nätverk komplettera ett trådbundet nätverk. Denna kostnad minskar 

ytterligare om ett trådlöst alternativ helt ersätter redan befintliga trådbundna alternativ 
på vissa utvalda platser.  

SNC har goda förutsättningar för att kunna erbjuda ett säkert, skalbart trådlöst nätverk 
med den teknik som erbjuds idag. Vid val av teknik så bör SNC välja utrustning som 
stödjer den nya standarden 802.11n, som är en ny WLAN-teknik. Det är högst 

sannolikt att 802.11n inom en överskådlig framtid helt ersatt den gamla 
IEEE802.11a/g tekniken. Cisco påtalade även detta under en kurs i Göteborg, där de 

själva såg ett problem vid övergången till 802.11n. När företagen måste börja ersätta 
äldre utrustning så kommer detta medföra dyra investeringar. Därför bör SNC välja 
accesspunkter som stödjer 802.11n, Cisco Aironet 1250- eller Cisco Aironet 1140-

serien. Den WLAN-controller lösningen som studien rekommenderar, Cisco 4402, 
stödjer redan 802.11n. SNC bör noga överväga vilken teknik de anses behöva 

tillämpa, IEEE802.11a/g erbjuder tillräcklig tillgänglighet för det ändamålet som 
SYSteam beräknas behöva, åtminstone i ett första skede. Det är dock rekommenderat 
att åtminstone köpa utrustning som stödjer 802.11n, åtminstone ur en långsiktig 

ekonomisk synvinkel. Om SNC har de tekniska förutsättningar för en övergång i ett 
senare skede medför det till en smidigare övergång till 802.11n. Man bör även vara 

medveten om att 802.11n kan kräva uppgraderingar i det trådbundna nätet om man 
har för avsikt att använda de 300 Mbps per radio som tekniken erbjuder.  
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Om SNC tar hänsyn till de utmaningar och problem som denna studie tagit upp så är 
det fullt möjligt att utforma ett säkert trådlöst nätverk. Dock är det avgörande att en 
lösning tar hänsyn till de säkerhetsrisker som är aktuella och unika för just en trådlös 

miljö. SNC måste även ta hänsyn till SYSteam bolagens önskemål om en 
användarvänlig trådlös anslutning för att kunna uppfylla sitt mål att ”öka produktivitet 

och effektivitet genom bättre samarbete mellan sina medarbetare”. Om SNC kan 
skapa en balans mellan säkerhet och användarvänlighet så kommer SYSteam att 
lyckas med sitt mål.  

6.1 Diskussion 

Arbetet med att analysera förutsättningarna för trådlösa nätverk på SYSteam i 

Huskvarna har för oss båda upplevts mycket givande. Delvis för att vi ytterligare har 
fått fördjupa oss inom ett ämne vi båda känner stort intresse för. Det har även varit 

mycket givande att få ta del av ett projekt på SNC i Huskvarna som vi känt haft en 
stor förankring och uppslutning i hela organisationen. Alla vi kommit i kontakt med 
på SYSteam har visat stort intresse för ämnet och det har varit stora förhoppningar på 

att ett gemensamt trådlöst nätverk verkligen kommer att genomföras.  

Sammanställningen av intervjuerna visade hur pass aktuellt och viktigt ämnet är för 

samtliga bolag som deltog. Något som vi inte hade väntat oss, var att SYSteams 
behov av ett trådlöst nätverk skulle vara så pass stort. Det var även oväntat att bristen 
på ett gemensamt trådlöst nätverk faktiskt orsakade vissa problem och medförde en 

del begränsningar i den nuvarande strukturen. Ett av de största behoven enligt 
analysen var en tillgång till en smidig gästaccess, som underlättar för kunder och 

besökare att få åtkomst till Internet. I dag finns det vissa säkerhetsrisker, då gästen 
hänvisas till det trådbundna nätverket och får på så sätt tillgång till vissa delar av 
SYSteams interna klientnätverk, vilket SYSteam ändå är medvetna om och tagit vissa 

åtgärder för att minimera detta. Som att tunnla trafik från konferensrum direkt till 
Internet m.m. En annan oväntad del var hur pass stor betydelse många av de i 

intervjun ansåg att ett trådlöst nätverk påverkar bl.a. arbetsprestation, samarbete och 
professionalitet bland medarbetarna. Något som påtalades mycket i intervjuerna var 
att ett gemensamt trådlöst nätverk måste uppfylla dagens säkerhetskriterier, men 

samtidigt vara användarvänligt, detta bör ses som en stor utmaning för SNC att tackla.  

Cisco erbjuder i sin controllerlösning en fullvärdig lösning som SNC kommer att ha 

stor nytta av, och som vi anser är en väl investering med tanke på alla de möjligheter 
och förbättringar som tillkommer. Enligt intervjun kan man även konstatera att 
mycket ”gratis” tillkommer vid en investering av ett trådlöst nätverk, såsom ökad 

flexibilitet, mobilitet, samarbete och en förbättring i säkerheten. Det är svårt att 
uppskatta vad dessa förbättringar kan värderas ekonomiskt, men en investering i 

personalen ger ofta en bra avkastning på lång sikt. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor 09-02-17 

 

1. Hur tror du och hur tror du att dina kollegor ser för nytta med ett eventuellt 

trådlöst nätverk? 

2. Hur tror du att ett trådlöst nätverk kan påverka ekonomin i ert bolag? 

3. Hur tror du att ett trådlöst nätverk kan påverka SYSteam som organisation? 

a. Finns det något intresse? 

4. Vad ser ni för användningsområden för just er avdelning? 

a. Vilka resurser vill ni ha åtkomst till från ett trådlöst nätverk? 

b. Finns det resurser som man inte bör få åtkomst till via ett trådlöst 

nätverk, som t.ex. känslig information? 

c. Hur ser ni på en eventuell Voip-lösning (IP-telefoni) över en trådlös 

access? 

5. Hur skulle ert dagliga arbete förändras om ni hade tillgång till ett centraliserat 

trådlöst nätverk? 

6. Har ni någon egen trådlös accesspunkt i dagsläget? 

a. Hur hanteras dessa? 

b. Hur många använder denna och vad används den till? 

c. Finns det några problem knutna till er trådlösa access i dagsläget? 

7. Hur upplever era gäster avsaknaden av ett trådlöst centraliserat nätverk? 

8. Vad finns det för behov för en gästaccess? 

a. Vad behöver era gäster ha åtkomst till? 

b. Hur stor del av era gäster tror ni kommer behöva en trådlös access? 

9. När ni är på besök på andra företag som har en trådlös nätverkslösning, vad 

får ni för bild av det företaget? 

10. Hur tycker ni att tillgängligheten för en trådlös access bör fördelas på just er 

avdelning? 

a. Vilka delar anser ni bör prioriteras trådlös access i ett första steg? 

11. Om ni får möjligheten att bestämma utformningen och planeringen av ett 

trådlöst nätverk, vad skulle ni vilja påverka och varför? 

12. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med ett vidare etablerat 

centraliserat trådlöst nätverk, som styrs från SNC? 

13. Har ni några övriga önskemål eller funderingar? 

 

 


