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Abstract

The number of wireless networks has increased rapidly among both home users and 
companies in just a few years. That has brought a lot of good things with it, for 
example the possibility to connect wireless equipment to the network or Internet from 
an arbitrary position within range of the accesspoint. But since the transmissions take 
place through the air some new security risks appear. It’s difficult to restrict the 
signals to a specific space and thereby a lot easier for unauthorized to eavesdrop or 
disturb the signals compared to a traditional wired network. Furthermore the wireless 
network could be abused for illegal filesharing, or become a backdoor into the 
company network through some employee’s badly secured network at home.

A literary study was conducted to investigate the level of security within equipment 
for wireless communication. By way of introduction a retrospect of old security 
measures and standards are overviewed. Further on later developed technologies are 
reviewed and there flaws and possible remedies against new security threats are 
examined.

But even though technology has improved a lot in just a couple of years, and newly 
manufactured equipment certainly has the capability to maintain a sufficient level of 
security, this does not coincide with the reality. Both research reports and media 
appear to give another perspective of how things stand today.

This report will focus on the security awareness and knowledge among home users 
and companies to protect there wireless networks. The actual relationship between 
these security aspects are investigated through two different surveys. The first one 
concentrates on both home and business networks. As a result of gathering data and 
encryption methods for a large amount of wireless networks the survey could replay 
to some of the security questions. For example the ratio between encrypted and 
unencrypted networks. The survey was restricted to Jönköping and the examined 
areas were intentional chosen for separate company/industrial networks from home 
users.

The collected data points out insufficient security for about half of the home 
networks, however the companies have proven for much better protection. Since the 
number of business networks was significant fewer, the source of error could be 
greater. To investigate them further concerning their security measures and 
knowledge, another survey was conducted. A few handpicked companies were chosen 
for questioning about their wireless networks. The extra information could 
complement the first survey and hopefully give more correct conclusions. 

On basis of the two surveys it’s possible to state large differences in protection 
measures depending on investigated areas. There is a strong connection between age, 
technical knowledge and risk awareness. But the fault should be divided on both
individuals and ISP’s (Internet Service Providers), which delivers a large part of the 
wireless equipment used by home users nowadays.
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Sammanfattning

Antalet trådlösa nätverk har ökat kraftigt hos både privatpersoner och företag de 
senaste åren. Det har medfört många fördelar som exempelvis möjligheten att ansluta 
sig mot det lokala nätverket eller Internet från godtycklig plats inom räckhåll för 
accesspunkten, utan att behöva använda någon nätverkskabel. Då kommunikationen 
sker genom luften uppstår en del nya säkerhetsrisker. Det är svårt att begränsa 
signalernas spridning och därmed lättare för obehöriga att lyssna av och störa än 
traditionella trådbundna nätverk. Dessutom kan det trådlösa nätverket utnyttjas för 
illegal spridning av filer, eller som en bakväg in till företagsnätverk genom att utnyttja 
brister i säkerheten hos de anställda som arbetar mot det hemifrån.

En litteraturstudie har genomförts för att undersöka säkerheten hos utrustningen som 
används för trådlös kommunikation. Inledningsvis ges en tillbakablick på äldre 
säkerhetslösningar och standarder för att utvärdera deras funktioner och brister. Steg 
för steg beskrivs sedan nyupptäckta svagheter och hot som påträffats samt vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Även om tekniken som tidigare beskrivits gått framåt de senaste åren, och utrustning 
med nyare krypteringsmetoderna och standarderna anses ge ett fullgott skydd, framgår 
det av både media och olika rapporter att långt ifrån alla har ett säkert trådlöst nätverk 
på sitt kontor eller i hemmet. 

Hur det egentligen förhåller sig med privatpersoners och företagens riskmedvetenhet, 
samt kunskap för att skydda sina trådlösa nätverk i Jönköpingsområdet har den här 
rapporten försökt besvara genom två undersökningar. Den första inriktar sig på både 
privatpersoner och företag. Genom att kartlägga hur stor andel nätverk som är 
krypterade och vilken form av kryptering som används kan man ge en god bild av hur 
det förhåller sig ute i samhället. För att jämföra skillnaden mellan privata och 
företagsnätverk har begränsade områden undersökts där chansen att fel sorts nätverk 
registreras varit minimal. 

Utifrån resultatet gick det att konstatera bristfällig säkerhet hos ungefär hälften av 
privatpersonerna medan företagen påvisade ett betydligt bättre skydd. Då antalet 
undersökta företagsnätverk var betydligt mindre än det för privatpersoner kan 
statistiken ha en liten felmarginal. För att undersöka företagens skyddsåtgärder och
riskmedvetenhet ytterligare genomfördes en liten enkätundersökning där ett par 
utvalda företag fick möjligheten att besvara några frågor om sina trådlösa nätverk. 

Med utgångspunkt från undersökningarna kan man konstatera att skyddsåtgärderna 
varierar beroende på vilken stadsdel som undersökts. Det syns ett tydligt samband 
mellan olika åldersgrupper och deras riskmedvetenhet samt tekniska kunskaper. 
Bortsett från Ljungarum industriområde hade stadsdelarna med en låg medelålder 
klart bättre skydd än andra områden. Men hela skulden behöver nödvändigtvis inte 
läggas på den enskilda privatpersonen. Internetdistributörer bör också ta ett större 
ansvar för att upplysa slutkonsumenten om säkerheten samt bistå med programvaror 
och utrustning för att upprätthålla en acceptabel säkerhetsnivå.
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3 Inledning

Utvecklingen inom IT och kommunikation har gått mycket fort framåt det senaste 
decenniet. Trådlösa nätverk tillsammans med Internet har visat sig väldigt användbara 
och utnyttjas nu tillsammans med datorer inom industri, kontor och hem i allt större 
utsträckning. När nya produkter och tjänster utvecklas brukar människor relativt 
snabbt se dem som självklarheter och förvänta sig full åtkomst. Det är troligt att vi 
kommer ha samma krav på trådlösa nätverk inom en snar framtid. Redan idag finns 
möjligheten att ansluta sig till nätverk och internet i ett stort antal offentliga 
byggnader. Trenden pekar på att utbyggnaden kommer fortsätta och allt större 
områden täckas upp. Fördelarna är många men det framträder också en del baksidor.
För dem som vill hålla sina trådlösa nätverk mer privat krävs en hel del 
säkerhetstänkande och det är vad det här examensarbetet kommer lägga störst fokus 
vid.

3.1  Bakgrund

Inom nätverkens och Internets historia finns några viktiga milstolpar. Först ut var 
ARPANET, världens första paketförmedlande nätverk, utvecklat av den amerikanska 
armen under 1960-talet. Det är till stor del ARPANET:s förtjänst att internet ser ut 
som det gör idag. 1971 sammanfördes för första gången nätverksteknologi med 
radiokommunikation. I ett projekt av University of Hawaii sammanlänkades sju 
datorer utplacerade på Hawaiis olika öar med en trådlös förbindelse. ALOHANET 
som det kom att kallas var med dagens mått väldigt ineffektivt och saknade många av 
de funktioner som finns i hos nutida nätverk.

Under mitten av 80-talet fattades ett par viktiga beslut om vilka frekvenser som skulle 
få utnyttjas fritt och det blev startskottet för utvecklingen av trådlösa nätverk med 
kommersiellt syfte. Problem kan annars uppstå när olika elektroniska komponenter 
utnyttjar samma frekvens och stör ut varandra. Organisationen IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) började därför jobba på en standard för trådlösa
nätverk mot slutet av 80-talet. Men det dröjde enda fram till slutskedet av 90-talet 
innan tekniken mognat till den grad att det blivit ett realistiskt alternativ för 
privatpersoner och företag att investera i. Innan dess var det ofta problem att få olika
fabrikat att fungera tillsammans även om de utgick ifrån samma standard. 
Överföringshastigheten var också en faktor som spelade in. Först när 802.11b 
introducerades med 11Mbit/s kapacitet jämfört mot tidigare standard som maximalt 
presterade 2Mbit/s, kunde de trådlösa nätverken på allvar börja konkurrera med 
kabelburna nät. Parallellt med nätverkens utbredning ökade efterfrågan på säkerhet. 
Hos vissa mer än andra. T.ex. är det många privatpersoner som inte anser sig behöva 
något skydd. Men även om de själva inte hanterar någon hemlig information har dem 
det yttersta ansvaret för sin uppkoppling och vad som sänds över den. När allt 
kommer omkring är det troligtvis ingen som vill att utomstående använder deras 
uppkoppling för att t.ex. ladda ner illegala filer eller sprida barnpornografi.

 Då trådlösa nätverk saknar det fysiska skyddet i form av väggar, låsta fönster och 
dörrar ett traditionellt nätverk med kablar omgärdas av är det därmed extra utsatt. Det 
medför dessutom att säkerhetsarbetet blir extra svårt och utmanande. 
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Ser man till de säkerhetslösningar som finns tillgängliga idag, jämfört med dem för 
några år sedan, har standarden i allra högsta grad skärpts. Dessvärre används det i 
mycket begränsad omfattning. Om det beror på omedvetenhet eller okunskap varierar, 
men det är ett tydligt mönster som kunnat återspeglas hos både privatpersoner och 
företag.

3.2  Syfte och mål

Undersöka vilka säkerhetsfunktioner som finns för trådlösa nätverk och granska deras 
egenskaper och funktioner för att hantera känslig information. Dessutom måste en 
avvägning göras beroende på vilka säkerhetsåtgärder som står i proportion till den 
typen av information man kommer hantera på nätverket. Examensarbetet ska 
undersöka och kartlägga hur det ser ut i Jönköpingsområdet. Analysera varför 
säkerheten i många fall är bristfällig, vem som bär ansvaret och vad konsekvenserna 
kan leda till. Undersökningen inriktar sig både till privata och företagsnätverk. 

3.3  Avgränsningar

Arbetet kommer avgränsas till att beskriva säkerheten i kommunikation över WLAN 
och endast ge en kortfattad genomgång av teknologier för andra typer av trådlös 
kommunikation såsom bluetooth, wap och 3G. Ett trådlöst nätverk kan byggas upp på 
flera sätt t.ex. som ad-hoc nät där enheterna ansluter direkt till varandra, eller som en 
infrastruktur vilket använder t.ex. en accesspunkt för enheterna att kommunicera 
emot. Fokus kommer ligga på det sistnämnda, infrastruktur och samtliga risker, hot, 
åtgärder m.m. är beskrivet utifrån den typen av nätverk. 

Inom företag och industri är de trådlösa nätverken vanligtvis sammankopplade med 
övriga kabelburna motsvarigheter. Metoder för att angripa och skydda dessa nätverk 
ligger inte inom ramen för det här arbetet och kommer därför inte tas upp i någon 
större omfattning. Istället är det nya säkerhetsproblemen som uppstår i.o.m. 
Införandet av trådlöst nätverk som är intressant.

IEEE 802.11 standarden kommer i viss mån utredas men endast för 802.11 a, b, e, g, i 
och n. Det finns en mängd andra standarder tillhörande 802.11, men dessa behandlar 
funktioner för att sammanlänka olika nätverk eller tillämpningar för specifika länder 
och är därmed inte relevant för rapporten.  IEEE 802.1x förväxlas ofta med 802.11x 
men är ingen standard för trådlösa nätverk som sådan, utan behandlar 
verifieringsprocesser för en del av WPA och avhandlas mer utförligt i kapitlet 
skyddsåtgärder.

För intervjuer och undersökningar har området avgränsats till Jönköping. Företagen 
har valts ut efter dess storlek och inriktning. I första hand har rena IT-företag 
förfrågats, t.ex. konsult och systemutvecklande. Därefter har inriktningen gått mot 
företag som inte nödvändigtvis har IT som huvudsyssla men ändå arbetar med det i 
någon form. För undersökningen har de mest tätbefolkade områdena valts ut, det har 
medfört att relativt mycket data kunnat samlas in snabbt. 
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3.4  Disposition

Teoretisk bakgrund – Ett avsnitt som förklarar utvecklingen av trådlösa nätverk,
sammanhanget med övriga nätverk och deras betydelse. En förklaring av de viktigaste 
och mest spridda standarderna, nödvändiga krypteringar, attacker och skyddsåtgärder
finns också med. Samt en del annan nödvändig information som erfordras för att ge
förståelse till undersökningen, dess syfte och slutdiskussionen.

Genomförande och litteraturstudie– En beskrivning av hur arbetet utförts uppdelat 
mellan litteraturstudier och undersökningar. Inom avsnittet litteraturstudier förklaras 
utförligt tillvägagångssättet för faktainsamling, vad som anses vara tillförlitliga 
informationskällor och hur det bedömts. En förklaring av litteraturstudiernas 
betydelse för rapportens utseende och uppbyggnad. 

Undersökningarnas syfte och omfattning förklaras i korta drag samt en utförlig 
beskrivning av hård- och mjukvara som använts. 

Analys – Här presenteras resultaten från undersökningen. Det sker med både text, 
bilder och diagram. Dessa analyseras och jämförs mot varandra för att komma fram 
till ett slutresultat.

Företagsintervjuerna presenteras här med både frågeställning och svar. Vilka metoder 
som användes för att samla in den nödvändiga informationen och en sammanställning 
med diagram och tabeller.

Slutsats och diskussion – En sammanställning av informationen som samlats in vid 
undersökning och intervjuer. Utvärdering av vad som kunde gjorts bättre/ annorlunda, 
vad beträffar undersökning, intervjuer och övrig fakta som sammanställts under teori-
kapitlet. 
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4 Teoretisk bakgrund

4.1  Trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk kan i sin enklaste form beskrivas som en eller flera enheter som 
kommunicerar med varandra utan någon fysisk förbindelse. Den trådlösa teknologin 
använder istället radiofrekvenser som överföringsmedium där motsvarande 
trådbundna nätverk skulle använt sig av kablar. Den trådlösa teknologin sträcker sig 
från komplexa system. t.ex. trådlösa nätverk mellan datorer till enkla enheter som 
trådlösa hörlurar, mikrofoner och liknande utan behov av att bearbeta eller spara 
informationen. 

De trådlösa nätverken kan även samverka med kablade motsvarigheten Ethernet för 
att sända information till rätt enheter. Nätverken kan delas upp i tre kategorier 
beroende på deras täckningsområde. WWAN (Wireless Wide Area Network), WLAN
(Wireless Local Area Network) samt WPAN (Wireless Personal Area Network). 
WWAN täcker upp teknologier som GSM, 3G och liknande system för mobil 
kommunikation. WLAN representerar de nätverk man vanligtvis förknippar med just 
trådlösa nätverk. Dvs de lokala nätverken mellan datorer som används på arbetsplatser 
m.m. Har du exempelvis en mobiltelefon med en trådlös bluetooth handsfree räknas 
det till kategorin WPAN. Även infraröd kommunikation innefattas av samma 
kategori. Gemensamt för alla kategorier är att de använder sig av elektromagnetiska 
vågor till att skicka och ta emot information trådlöst. Våglängden kan variera från
radiofrekvensbandet upp till det infraröda spektrat. 

I ett trådlöst nätverk och då främst WLAN kan man dra nytta av de portabla och 
flexibla fördelarna som ett traditionellt Ethernet nätverk inte kan mäta sig med. Till 
skillnad från det kabelburna där användarna ansluter sig med en kabel används istället 
accesspunkter. Dessa fungerar som en länk mellan de trådlösa enheterna och det 
vanliga Ethernet-nätverket. 

Ad Hoc är en annan form av nätverksuppbyggnad. Den lämpar sig väl för enheter som
designats för dynamisk anslutning t.ex. bluetooth utrustning för både mobiltelefon och 
datorer. Där WLAN använder en bestämd nätverkstruktur kan ad hoc upprätthålla 
slumpmässiga nätverkskonfigurationer. Det är svårt att förutsäga ett mönster då 
enheterna kan vara i rörelse och det är därför viktigt att deras koppling till varandra 
snabbt kan konfigureras om för att följa den dynamiska topologin. 
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4.1.1  OSI-modellen

OSI modellen eller ISO 7498 som den egentligen heter är en modell utvecklad av ISO 
(International Standards Organization) som visar hur strukturering och uppbyggnad av 
datorkommunikation bör se ut. Principen bygger på att olika system ska kunna 
kommunicera oberoende av underliggande mjuk- och hårdvara. OSI modellen är inte 
ett protokoll eller standard utan en modell som ska ge förståelse till att skapa en 
arkitektur för ett nätverk som är både flexibelt och stabilt. Modellen är uppbyggd av 
ett ramverk med 7st separata lager, där var och ett definierar en del av processen med 
att flytta information över ett nätverk.

Figuren illustrerar modellens uppbyggnad. Streckade linjer visar den upplevda 
kommunikationen och de heldragna den egentliga färdvägen.[8, 2]

Figur 1. OSI-modellen

1. Fysiska lagret – Definierar alla de fysiska aspekterna, detta inkluderar 
layouten för kablar, signalförstärkare, nätverksanslutningar m.m. 
Huvudfunktionerna innebär att upprätta och avsluta anslutning till 
kommunikationsmediet, anpassa eller förändra digitala signaler i användarens 
utrustning och motsvarande till kommunikationsmediet. Dvs signalerna som 
sedan skickas ut över de fysiska kablarna eller via radiolänk. 
Kommunikationen i fysiska lagret utgörs av frekvenstal och volt hos elektriska 
pulser eller elektromagnetiska vågor då det rör sig om trådlös överföring.

2. Datalänk lagret – förmedlar funktioner för dataöverföring mellan 
nätverksenheter och för att upptäcka och korrigera fel som uppstår i det 
fysiska lagret. Det är från detta lager bryggkopplingar och switchar arbetar.
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3. Nätverkslagret - Bistår med funktioner för att överföra varierbara datalängder 
från en källa till dess destination via ett eller flera nätverk Efterhand medan 
QoS tillämpas efter krav från transportlagret. Om det inte går att adressera och 
kontakta en nod på nätverkslagrets nivå går det troligtvis inte att kontakta den 
överhuvudtaget i nätverket. Nätverkslagret utför routing funktioner men kan 
också rapportera sändningsfel. Routers arbetar utefter detta lager, sänder data 
genom nätverket och gör internet möjligt. Felhantering, verifiering och 
liknande funktioner är väldigt begränsade inom lagret och det är i första hand 
transportlagrets uppgift.

4. Transportlagret – Tillhandahåller funktioner för dataöverföring mellan
slutanvändare. Lager högre upp i modellen behöver inte ha någon inblandning 
i upprättandet av överföringslänkar utan det sker på transportlagrets nivå. Det 
är även transportlagret som ansvarar för felkontroll och att sänd data når 
mottagaren i ursprungligt skick eller att en omsändning görs vid behov. 
Huruvida det ska göras eller inte avgörs i protokollen som används. TCP 
(Transmission Control Protocol) väl använt för internet applikationer som 
använder sig av tidigare nämnda funktioner. Lager högre upp i modellen ska 
inte behöva ta någon hänsyn till omständigheterna kring nätverksöverföringen.

5. Sessionslagret – Upprättar, kontrollerar och avslutar sessioner mellan 
användare. En dataöverföringsprocess kan vara ett exempel på en session.

6. Presentationslagret – Omvandlar data för att följa ett standardgränssnitt i 
applikationslagret. Kryptering och liknande förvrängning av data görs på 
presentationslagrets nivå. 

7. Applikationslagret – Det översta lagret i modellen. Här återfinns funktioner 
att identifiera och autentisera användare men också protokoll som 
nätverksbaserade program använder för att kommunicera med varandra över 
nätverket. Lagret vidarebefordrar uppdrag neråt i modellen och då i första 
hand till presentationslagret.

4.2 Signalteknik och överföring

4.2.1 Överföringsteknik

Data kan överföras med olika typer av signaler. Som optiska, elektriska eller 
elektromagnetiska vågor. För att skapa förståelse för skillnaderna mellan de olika 
överföringsteknikerna behövs en mer ingående beskrivning. [5]

Koaxialkabel –  En rund kabel bestående av en ledare innesluten i flera lager 
isolerande material. Signalerna skickas som elektriska signaler och isoleringen medför 
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att signalen kan transporteras genom koaxialkabeln en längre sträcka än flera andra 
typer av nätverkskablar. [23]

Tvinnad parkabel – Eller TP-kabel som den vanligtvis kallas innehåller två 
kopparledare som tvinnats runt varandra för att motverka elektromagnetisk störning. 
Signalerna skickas som elektriska impulser och den relativt låga resistansen medför 
att kablar på uppåt 100 meter kan användas. Kabeln används vanligtvis för att länka
enheter som switchar och datorer i ett nätverk.

Optisk kabel – Vanligtvis en kabel innehållande en eller flera optiska fibrer. Dessa 
kan vara gjorda av glas eller transparent plast med en diameter på ett par millimeter 
ner till tjockleken av ett hårstrå eller ändå mindre. Kommunikationen sker med 
ljuspulser som produceras av en laser eller lysdioder och mottas av fotoceller eller 
fotodioder i andra änden av kabeln. De optiska fibrerna är inneslutna i ett 
högreflekterande mantelhölje som får ljussignalerna att studsa fram genom kabel. 
Vanligtvis finns också ett yttre hölje som omsluter samtliga fibrer och skyddar mot 
yttre påverkan. Av både tekniska och praktiska skäl har koppartrådar alltid använts för 
telekommunikation, men dessa kablarna har nu till stor del konkurrerats ut av optiska 
kablar. Dessa har flera fördelar, dels ekonomiska men också mindre förlust och 
förvränging av signalerna än motsvarande elektriska signaler skulle haft. Det som 
idag återstår av kopparnätet är främst den sista biten mellan telestation och hushåll där 
det inte är lönsamt att dra fram optiska fibrer. 

Radiovågor – Skickas som elektromagnetisk vågor som fortplantar sig genom luften.
Det finns speciella bestämmelser för vilka frekvenser som får användas och i Sverige
är det Post- och Telestyrelsen som avgör detta. Radiovågorna eller svängningarna som 
det också kallas kan moduleras för att ändra amplitud och frekvens beroende på vad 
som ska överföras, t.ex. radio eller bild och video. Långa radiovågor, dvs dem med 
låg frekvens används för att nå ut över stora områden medan andra som behöver vara 
mer informationstäta använder en högre frekvens men får därmed inte samma 
räckvidd. [25]
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4.2.2 IR - Bluetooth -  WAP - 3G

IR är en teknologi för trådlös kommunikation som bäst används för att överföra små 
mängder information på korta avstånd. Överföringen sker med infrarött ljus vilket 
erfordrar fri sikt mellan sändare och mottagare. Tekniken kan tyckas opraktisk men 
har ändå fått ett stort genomslag då framställning av komponenter och integrering 
med övrig hårdvara är billig. PDA’er (små portabla datorer), bärbara datorer, 
mobiltelefoner och trådlösa möss och tangentbord är exempel på enheter som kan 
utnyttja teknologin. Dataöverföringen sker med ljuspulser som genereras av en enkel
lysdiod för infrarött ljus. Genom att reglera när lysdioden ska vara tänd eller släckt 
kan datat sändas bit för bit med en maximal kapacitet av 4Mbit/s. Men det förutsätter 
att enheterna är riktade rakt mot varandra och på ett mycket kort avstånd. [1]

Bluetooth har visat sig vara en väldigt populär ad hoc nätverksstandard. Dess 
användningsområden lämpar sig väl för mobiltelefoner, bärbara datorer och PDA'er 
där enheterna inte erfordrar någon längre räckvidd än ca 10 meter. P.g.a. sina 
egenskaper har Bluetooth mer eller mindre tagit över efter IR och är nu den 
populäraste och mest spridda tekniken för trådlös datakommunikation på korta 
avstånd. Bluetooth standarden opererar i 2,45GHz frekvensbandet och stödjer en 
överföringshastighet av 720 kilobyte i sekunden. Dessutom finns stöd för tre samtida 
kanaler och möjlighet att hoppa mellan frekvenser. [7]

WAP (Wireless Application Protocol) är en öppen internationell standard för trådlös 
kommunikation. Standarden definierar hur kommunikationen ska genomföras mellan 
exempelvis en mobiltelefon och Internet via telenätet. WAP kan utnyttja två metoder 
för att skicka och ta emot data, GSM eller GPRS. Vid kommunikation med den gamla 
långsamma metoden GSM ringer telefonen upp ett nummer för att hämta data. När 
GPRS introducerades under 2002 med ny bättre teknik för snabbare överföring och 
möjlighet till fast uppkoppling ökade användningsområdet även för WAP. En 
mobiltelefon med GPRS kan ständigt vara uppkopplad mot Internet och datapaketen 
skickas endast när det behövs, därmed finns inget behov av att hålla en linje konstant 
öppen likt den gamla GSM tekniken erfordrar. GPRS kan överföra data med en 
hastighet av 114Kbit/s och beskrivs ofta som 2,5G, dvs en teknik som ligger mellan 
mobiltelefon standarderna 2G och 3G. [6]

3G är den tredje generationens mobiltelefonnät som tillhandahåller funktioner för att 
kunna hantera både samtal och datoröverföring med betydligt högre 
överföringshastighet än sin föregångare GSM. Kommunikationen med 3G sker på 
frekvensbandet 5MHz. För mobiltelefoner och andra portabla enheter beräknas 
överföringshastigheten kunna nå 380Kbit/s, men den teoretiska gränsen för stationer 
med kommunikationsprotokollet HSDPA sägs ligga kring 10-20Mbit/s. 1G, 2G och 
3G är alla nätverk för mobiltelefoni  som har en stor täckning ifrån varje basstation 
och bör inte förväxlas med andra trådlösa nätverk t.ex. de som baserar sig på IEEE 
802.11 standarderna. 
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4.2.3  MAC- Medium Access Control

Ett trådlöst nätverk är i stort behov av samordning och kontroll då signalerna från 
flera stationer som sänder samtidigt lätt skulle störa ut varandra. Paketförlusten skulle 
vara mycket stor och trafiken i helhet ineffektiv. Det är här MAC protokollet kommer 
in i bilden.

Oavsett hur det underliggande fysiska lagret ser ut är MAC detsamma i alla trådlösa 
teknologier inom 802.11 familjen. Där bistår protokollet med viktiga funktioner 
såsom:

 Tillgång till det trådlösa mediet

 Anslutning och frånkoppling av nätverk

 Säker anslutning

I ett trådbundet nätverk sk. Ethernet använder MAC protokollet CSMA/CD (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection). Vilket innebär att sändaren först 
lyssnar av nätverket efter pågående trafik innan den börjar skicka data. Om trafik 
redan förekommer väntar sändaren till dess att överföringen slutförts och börjar då sin 
egen sändning. Om ett scenario uppstår där två sändare skickar data samtidigt som 
kolliderar kan en stopsignal sändas ut i efterhand. Signalen talar om vad som inträffat 
för övriga noder och de avbryter då alla sina pågående sändningar. Efter en 
slumpmässig tid görs ett nytt försök att skicka data. CSMA/CD är en teknik som 
fungerar bra i trådburna nätverk där alla noder har kontakt med varandra via kablar 
men sämre i trådlösa nät.

Figur 2. Dolda stationer

I figuren illustreras problemet med dolda stationer. A kan kommunicera med B, och B 
kan kommunicera med C. Däremot känner inte A till C. Problem uppstår när C börjar 
sända data till B som i själva verket redan upprättat en anslutning till A.

För att undvika nämnda scenario använder 802.11 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 
Access with Collison Avoidance). Metoden är lik CSMA/CD på flera punkter men 
kan tillhandahålla en möjlighet att först avlyssna överföringsmediet för att se om det 
används och sedan reservera det under den tid som krävs för att skicka datamängden. 
Denna metod kräver att mottagaren kontrollerar alla paket, om något skulle utebli 
antas en kollision ha uppstått och paketet måste sändas igen. För att minimera antalet 
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kollisioner adderas ett slumpmässig tidsintervall efter varje dataöverföring. Detta görs
för att andra stationer inte ska börja sända samtidigt då mediet blivit ledigt. 
Hastigheten på det trådlösa nätverket står i proportion till antalet anslutna enheter och 
storleken på det data som överförs. Om många enheter försöker få tillgång till 
överföringsmediet samtidigt blir väntetiderna långa och därmed hastigheten låg. [8, 2]

4.2.4  FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum

FHSS är en metod för att överföra radiosignaler genom att snabbt hoppa mellan olika 
frekvenser. Vilken frekvens som ska användas under en viss tidpunkt bestäms av en 
slumpsekvens som både sändare och mottagare känner till. Signaltekniken har sitt 
ursprung inom det militära där det visade sig att FHSS signalerna var mycket svåra att 
avlyssna och störa ut. För civila bruk används frekvensområdet mellan 2,4GHz till 
2,48GHz uppdelat på 75 smala frekvensband om 1Mhz. Stora mängder data som 
skickas delas först upp i mindre paket som sänds i turordning. Varje sådan överföring 
utnyttjar en av de 75 frekvensbanden för att sedan hoppa till en ny och sända nästa 
paket. En potentiell avlyssnare får därmed svårt att förutsäga de slumpmässiga 
frekvensändringarna som kan genomföras med en hastighet av 100 gånger i sekund. 
[8, 12]

4.2.5  DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum

DSSS är en lite nyare och mindre begränsad teknik än FHSS. Standarden arbetar inom 
samma frekvensområde, dvs 2,4 GHz till 2,48 GHz. Men antalet frekvensband har 
reducerats till endast tre stycken överlappande om 22 MHz vardera. Däröver sprids 
signalen enligt ett speciellt mönster. Mottagaren måste sedan med hjälp av metoden 
PSK (Phase Shift Keying) återskapa de ursprungliga signalerna. Den som försöker 
tjuvlyssna utan tillgång till den rätta nyckeln kommer endast uppfatta ett brus över 
frekvensbandet.

4.2.6 Bruset skapas genom att varje bit som sänds ersätts av en sekvens 
av bitar sk. chipkoder. För att öka störningstoleransen ytterligare kan man 
förlänga sekvenserna. Metoden är redan i sitt grundutförande 
bandbreddskrävande och ökar i proportion till bitsekvenserna. [8, 11, 12] OFDM 
– Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OFDM bygger på en multiplex-teknologi där en mängd subkanaler för sändning av 
data ligger tätt i det givna frekvensområdet. Syftet är detsamma som för FHSS och 
DSSS men OFDM hanterar problemet på ett annat sätt. Låt säga att man exempelvis 
vill skicka 1000 000 bitar per sekund över ett trådlöst nätverk. Överföringen kan då 
ske bitvis, dvs bitarna skickas efter varandra i följd med en hastighet av t.ex. 1bit per 
mikrosekund. Då radiovågorna ofta studsar mot objekt i sin väg kommer en viss 
fördröjning uppstå på en del paket. Varje försening > 1 mikrosekund skulle då 
överlappa följande bit med dataförlust som följd. Om man istället sänder 1000 bits 
parallellt 1000 gånger så långsamt  kommer en eventuell överlappning av en 
mikrosekund endast påverka nästkommande bit med 1/1000del. 
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Tekniken som används löser därmed ett problem som FHSS och DSSS lider av men 
andra problem uppenbarar sig istället. Om sändande och mottagande utrustning inte är 
exakt rätt synkroniserade på frekvenserna kommer subkanalerna störa varandra. Om 
problemet är permanent kallas det fasförskjuten frekvens. Och vid varierande 
förskjutning kallas det fasbrus-jitter. 802.11a och g motverkar problemet genom att 
sända en synkroniseringsekvens i början av varje datapaket bestående av 4bitar. [8, 
10]

4.3  Standarder för trådlösa nätverk

4.3.1  IEEE

IEEE eller Institute of Electrical and Electronics Engineers är en icke vinstdrivande 
internationell standardiserings-organisation. Den bildades 1963 genom en 
sammanslagning av de två tekniska organisationerna AIEE (American Institute of 
Electrical Engineers) och IRE (Institute of Radio Engineers). 1985 startade de arbetet 
med vad som kom att kallas Project 802. Dess syfte var att skapa en standard för att 
göra produkter från olika tillverkare kompatibla med varandra. IEEE 802 definierar
datalänklagret samt det fysiska lagret som hör till standarden. Datalänklagret är 
uppdelat i två underlager, LLC (Logical Link Control) och MAC (Medium Access 
Control), se figur 1.1. LLC-lagret används för att etablera och upprätthålla en länk 
mellan de kommunicerande enheterna. Lagret är identiskt för alla protokoll som 
uppfyller IEEE 802 standarden och det betyder att övriga protokoll högre upp i OSI-
modellen kan användas exakt på samma sätt oavsett om kommunikationen sker via 
konventionellt nätverk  eller WLAN. MAC-lagret ser till att trafiken inte kolliderar 
från flera stationer som försöker sända samtidigt. FHSS, DSSS samt OFDM är olika 
metoder för att överföra radiovågorna.

Figur 3.OSI-modellens datalänk och fysiska lager
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Ett litet urval av protokoll: IEEE 802.1 – Allmän standard för nätversdrift, IEEE 
802.2 – Allmän standard för datalänklagret (LLC), osv. Den första upplagan av 
802.11 – standarden för trådlösa nätverk introducerades 1997. En tid då trådlösa 
nätverk långsamt börjat vinna mark inom företagsnät och liknande. Överföringen 
gjordes på 2,4MHz-bandet med en kapacitet av 1-2Mbit/s. P.g.a. den låga hastigheten 
fick protokollet aldrig något ordentligt genomslag i branschen utan vidare utveckling 
krävdes. Sedan starten 1997 har en hel familj av standarder vuxit fram ur 802.11 och 
de specificeras med en bokstav på slutet. [8, 7]

 802.11a – År 1999 släppte IEEE en ny standard som opererade på 5Ghz 
frekvensbandet, vilket kan ses som en fördel då det är ett relativt outnyttjat 
område och därmed finns färre störningskällor. Nackdelen blir istället den 
korta räckvidden på signalerna och dess svårigheter att tränga igenom solida 
material som kommer i dess väg. Den beräknade räckvidden är ca 30 meter 
inomhus och den teoretiska maxhastigheten är beräknad upp till 54Mbit/s. 
Detta kunde göras tack vare OFDM signaltekniken som används. Standarden 
utvecklades visserligen redan på 90-talet men många produkter som utnyttjade 
802.11a var ofta bristfälliga och 802.11b sågs som ett bättre och framförallt 
billigare alternativ vid den tiden. [8]

 802.11b – utvecklades samma år som 802.11a men till skillnad från den 
standarden använder 802.11b frekvensbandet 2,4Ghz och DSSS-teknik. Under 
gynnsamma förhållanden kan en hastighet av 11Mbit/s uppnås och räckvidden 
är då ca 30 meter inomhus.  Men om signalen är svag kan hastigheten skalas 
ner till 5.5, 2 eller 1Mbit/s. Räckvidden kan då öka stegvis till maximalt 90 
meter. Men försök med riktade antenner har påvisat att överföringar på 
avstånd upp till 5km går att genomföra. Det är den 2;a utökade standarden i 
ordningen till familjen 802.11 men produkter tillverkade för 802.11b var lätta 
och billiga att tillverka och kunde tas i bruk före dem i 802.11a och därmed 
blev det snabbt den mest spridda standarden i början av 2000-talet. [8, 7] 

 802.11g – Den tredje standarden etablerade sig på marknaden under 2003. 
Överföringen sker på samma frekvensband som den tidigare standarden 
802.11b, dvs 2,4Ghz. Men den maximala överföringshastigheten är här istället 
54Mbit/s och sker med OFDM signalteknik. 802.11g standarden är 
bakåtkompatibel med 802.11b men hastigheten på ett 802.11g nätverk sjunker 
drastiskt om en deltagare med den äldre standarden ansluter sig och därmed är 
det inte att rekommendera. I dagsläget säljs många 802.11g produkter med 
tilläggsnamnet Super G och en specificerad hastighet av 108Mbit/s. Super G 
använder i själva verket en blandning av optimeringar av befintlig teknik samt 
teknologi från kommande standarder baserade på 802.11e och 802.11n för att 
åstadkomma en hastighetsökning. Dessa teknologier inkluderar komprimering, 
sammanlänkning av multipla kanaler m.m. [8]

 802.11n – En ny standard under utveckling. Den teoretiska hastighetsgränsen 
sägs bli maximalt 540Mbit/s. Standarden ska preliminärt lanseras av IEEE 
under hösten 2008.
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 802.11e – En relativt ny standard inom 802.11 familjen utvecklad av 
arbetsgruppen Tge inom IEEE. Dess huvudsyfte är att definierar en samling 
QoS-(Quality of Service) förbättringar till 802.11-familjen som egentligen helt 
avsaknats tidigare. QoS kan beskrivas som sannolikheten att paket lyckas 
skickas mellan olika noder. Det kan även kopplas samman med prioritering av 
olika typer av datatrafik t.ex. ska iptelefoni prioriteras högre än e-post och 
filöverföringar. Protokollet har sin grund i MAC-lagret. [24]

 802.11i – En utökning till 802.11 standarden som specificerar 
säkerhetsmekanismen för trådlösa nätverk. 2004 presenterades en 
konceptmodell som var tänkt att ersätta tidigare säkerhetslösningen WEP -
(Wired Equivalent Privacy) som finns tillgängligt i 802.11 a, b och g. I väntan 
på att 802.11i skulle bli färdigt konstruerade Wi-Fi Alliance en 
krypteringsskyddet WPA – (Wi-Fi Protected Access) innehåller som en 
tillfällig lösning. Den slutgiltiga versionen av standarden 802.11i även kallad 
WPA 2 skiljer sig på flera punkter från WEP och WPA. B.la. används AES 
som krypteringsalgoritm och ny hårdvara kommer behövas i nätverkskort, 
routrar m.m. [4, 7]

4.3.2  HIPERLAN

HIPERLAN ( High Performance Radio LAN) är en standard för trådlösa nätverk. Den 
utvecklades av Telekom Standardiserings Institutet ETSI som en europeisk 
motsvarighet till IEEE 802.11. Planerna för den första standarden HIPERLAN/1 
började ta form under 1991 då arbetet med 802.11  redan var i full gång. Målet var en 
hög överföringshastighet. Upp till 10mbit/sekund vilket var betydligt snabbare än 
802.11 vid den tiden. Standarden innefattar det fysiska lagret samt datalänk lagret 
ungefär på samma sätt som 802.11. Men med en skillnad, ett nytt sublager CAC 
(Channel Access and Control) integrerades. CAC bistår med funktioner för att endast 
ett fåtal kollisioner ska uppstå på nätverket även om stora mängder användare ansluter 
sig. MAC lagret liknar det i 802.11 och definierar protokoll för routing, säkerhet m.m.  
HIPERLAN/1 var under sin tid överlägsen 802.11 rent tekniskt men blev ändå 
utkonkurrerad av 802.11 standarden.

HIPERLAN/2 är uppföljaren till HIPERLAN/1 standarden. Överföringen sker i 5GHz  
frekvensbandet med en hastighet av 54mbit och lämpar sig väl för trådlös 
kommunikation. HIPERLAN/2 tillåter sammankoppling av nästan vilken 
nätverksteknologi som helst. Detta gör standarden extra lämpad för t.ex. 
mobiltelefoner, PDA'er och bärbara datorer. Redan i sitt grundutförande finns ett 
fullgott stöd för QoS som kan hantera prioriteringar av datatrafiken. Under 1999 
ställde sig flera väletablerade företag  som Ericsson, Dell, Telia m.fl. bakom 
satsningen på HIPERLAN/2 i tron att den skulle få ett stort genomslag på marknaden. 
Det fysiska lagret är i princip identiskt med det i 802.11a men MAC lagret har en del 
skillnader. Dessutom finns ett konvergenlager i HIPERLAN/2 som medför att andra 
nätverkstyper kan kopplas samman, t.ex. Ethernet, Firewire och 3G-nät. Trots sin 
överlägsna teknik verkar HIPERLAN/2 gå samma öde till mötes som föregående 
version. IEEE 802.11 har ett massivt övertag på marknaden och några framtida 
uppdateringar av HIPERLAN är inte att vänta. Däremot kommer en del av tekniken 
från HIPERLAN/2 återanvändas i den framtida 802.11n standarden. [13, 14]
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4.4  Säkerhetsrisker

4.4.1  Hotbild

Vilka risker innebär det då att installera ett trådlöst nätverk? Riskerna skiljer sig åt 
jämfört med ett kabel-baserat nätverk om man först och främst ser till den fysiska 
säkerheten. Då man kan skydda sitt vanliga nätverk med låsta dörrar, larmsystem etc.
från fysiks kontakt står det trådlösa helt öppet. Givetvis finns det andra metoder för att 
attackera ett nätverk via dess anslutning till omvärlden som internet t.ex. Men återigen 
medför trådlösheten en extra säkerhetsrisk som i allra högsta grad måste beaktas. Ett 
trådlöst nätverk är uppbyggt efter principen att synas, så fort det startas upp sänds 
signaler ut som basunerar ut att här finns ett nätverk. Det betyder nödvändigtvis inte 
att obehöriga kan ansluta till det men bara vetskapen om att det finns där utgör en risk
för att någon försöker ta sig in. [3]

4.4.2  Konfidentialitet – Integritet – Tillgänglighet

En elementär modell för datorsäkerhet som grundar sig på det sk. CIA
(Confidentiality, Integrity, Availability) konceptet. Dess tre hörnstenar återfinns i 
nästan alla säkerhetsprogram på ett eller annat sätt i dagens läge. Konceptet kan 
enklast beskrivas som tre sammanhängande cirklar där varje sida relaterar till de andra 
två. 

Figur 4. Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet
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Konfidentialitet är mätverktyget för informationens sekretessvärde. Med andra ord 
kan en myndighet, företag etc. avgöra vilken säkerhetsnivå en viss typ av data ska ha 
och utifrån det tillämpa en passande säkerhetsnivå. Tillgängligheten definierar vilken 
åtkomst användarna ska ha till informationen. Det kan göras genom 
behörighetskontroll-system. Integriteten fastställer att informationen är korrekt och 
pålitlig. Under så väl överföring som lagring måste datat kontrolleras så inga 
felaktigheter uppstår. Utan integritet skulle t.ex. ett säkerhetssystem vara opålitligt då 
informationen den arbetar med inte nödvändigtvis är korrekt. 

En stor del av säkerhetsadministreringen består av att testa och utvärdera skyddsnivån 
på de säkerhetssystem som används. Uppbyggnaden av ett sådant system börjar 
vanligtvis med att ett antal säkerhetspolicies skapas. Dessa kan innefattas av olika 
standarder, riktlinjer och processer som företaget ska arbeta med.  Dessutom bör en 
riskanalys implementeras som tar upp de allra viktigaste systemen, riskerna mot dem 
och vad det kan kosta att reparera eller byta ut dem. Avslutningsvis måste personalen 
utbildas på de nya systemen för att skapa en förståelse och tolerans till de ibland 
irriterande omställningarna en uppdatering av säkerhetsrutinerna kan medföra. [1, 7, 
15]

4.4.3  Attacker

Tekniken som används vid attacker på trådlösa nätverk är inget nytt utan härstammar 
oftast från attacker på traditionella trådburna nätverk med en del innovativa
uppdateringar. Genom åren har säkerheten för konventionella nätverk ökat avsevärt då 
erfarenhet kunnat samlas in efter varje ny attack som bidragit till förbättringar. Som 
exempel kan en väl konfigurerad brandvägg fungera som ett gott skydd. Men om en 
osäkrad trådlös accesspunkt finns innanför brandväggen kan den användas som en 
bakdörr rakt in till nätverket.

Dessa attacker är inte längre begränsade till företagsvärlden utan den absolut största 
konsumenten på marknaden är just nu vanliga privatpersoner. Då priserna på trådlös 
utrustning sjunkit och även Internet distributörerna fått upp ögonen för tekniken har 
marknaden för det ökat explosionsartat. Och det går inte att förneka de praktiska 
fördelarna, då man kan ansluta sina datorer till internet varsomhelst i bostaden utan 
någon sladdragning och dessutom till en rimlig kostnad. Tyvärr är inte 
säkerhetsmedvetenheten särskilt hög hos majoriteten av privat-konsumenterna eller 
småföretagare som i många fall nöjer sig med att starta sitt nätverk med 
grundinställningarna på accesspunkter och nätverkskort. Dessutom finns det ofta en 
rädsla för att det ska sluta fungera om de börjar ändra på inställningarna för lösenord, 
krypteringar m.m. 

För att bättre förstå hur attackerna genomförs är det nödvändigt att förstå lite om den 
bakomliggande teknologin som används. Det hör till ovanligheterna att ett intrång kan 
genomföras baserat på att endast en metod används vid en attack. Det är betydligt 
vanligare med varierande tekniker som kombineras för att ta sig förbi de många 
säkerhetshindren som står i vägen för rootprivilegier till nätverket. [3, 4]
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Det finns många namn på personer som tar sig in i datorsystem för att komma över 
information på olagligt sätt eller åstadkomma skada på annat vis. Hackers, Crackers, 
Script kiddie är de vanligast förekommande i datorsammanhang. De har lite olika 
betydelse men det är inget som den här rapporten kommer vidareutveckla. Istället 
kommer ordet hacker användas då det är mest passande i sammanhanget. Fördomarna 
mot dessa är många. Vanligtvis brukar folk dra paralleller till asociala ensamvargar 
som sitter framför sina datorer och planerar sitt nästa intrång till tonerna av monoton 
techno musik. Men om sanningen ska fram är det långt ifrån verkligheten för en 
professionell hacker. För att bli riktigt duktig krävs skicklighet inom många andra 
områden också. T.ex. måste en hacker kunna förlita sig till sin sociala kompetens och 
skicklighet vid kontakt med andra människor. Hackers kan faktiskt dra fördel av de 
många missvisande fördomar folk bär omkring på. 

Social Interaktion – Är egentligen inget unikt för hackers utan används även av 
brottslingar m.fl. Genom att manipulera sitt offer lurar de av personen viktiga 
uppgifter som behövs för vidare attacker. Processen kan ske i flera steg där 
exempelvis en hacker ringer upp ett stort företags IT-avdelning och uppger sig vara en 
anställd, gärna en i hög position som tappat bort sitt inlogg eller något annat viktigt. I 
många fall ger personalen ut informationen utan att ifrågasätta den som ringer, 
speciellt om det gäller någon i chefsposition. Den informationen kan sedan användas 
när nya uppgifter söks på annat håll. Detta kan ibland vara enda sättet för en hacker att 
komma vidare. Metoden anses vara mycket svår att stoppa, förvisso kan regler 
upprättas men det finns inget som garanterar att de anställda sedan följer dem. [1]

Spionage och infiltrering – På mindre företag kan det vara svårt för en hacker att 
lura till sig information då de anställda har en närmare relation till varandra. Genom 
att besöka arbetsplatsen i något påhittat ärende kan man med lite träning upptäcka 
mängder av ledtrådar som de anställda lämnat efter sig. Det kan vara allt ifrån lappar 
med användarnamn, lösenord och pinkoder till annan känslig information. [1]

Avlyssning – En obehörig person kan läsa av och analysera datapaket som skickas 
genom ett nätverk. Det är en passiv metod där personen i fråga endast avlyssnar 
trafikflödet utan att själv integrera. Till uppgiften finns speciella program sk sniffers. 
Dessa kan avgöra vart datapaketen är på väg, varifrån de kommer och vad de 
innehåller. Därtill kommer extra funktioner som filtrering för insamling av en speciell 
typ av data, exempelvid lösenord eller e-post. Avlyssningprogram hör till ett av de 
viktigaste verktygen i en angripares verktygslåda. Att sedan kommunikationen sker 
trådlöst medför att det fysiska skyddet försvinner och förenklar avlyssningen. Figuren 
illustrerar hur ett typiskt avlyssningsprogram kan presentera datatrafiken som skickas 
på en oskyddad dator. Informationen kan sändas i klartext eller krypterad form. E-
postklienter och ftp program sänder ofta i klartext vilket får bedömas som en stor 
säkerhetsrisk då lösenord,  inloggningsuppgifter från ftp programmen och det e-
postmeddelandena förmedlar enkelt kan samlas in. [1]
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Figur 5. Avlyssningsprogram

Otillåten access  - Det finns flera varianter av otillåtna accesspunkter och metoden 
för att upprätta dem skiljer sig åt. En intern accesspunkt kan exempelvis vara en 
främmande dator som kopplas in på nätverket utan företagets vetskap. Den kan sedan 
fungera som en kanal direkt till nätverket för utomstående. En annan variant är de sk 
förklädda accesspunkterna som räknas till kategorin extern otillåten accesspunkt. De 
utger sig för att vara en del av nätverket för att sedan locka användare att ansluta sig 
till den istället. Det finns ett flertal metoder för att påverka informationsflödet mellan 
datorer och vad som särskiljer dem kan vara svårt att greppa, men rapporten tar upp 
de mest kända och förekommande för att ge en övergripande beskrivning. [1]

Spoofing - En vanligt förekommande term inom it-sammanhang som beskriver hur 
man fångar, ändrar och sedan skickar vidare en kommunikationsström på ett sådant 
sätt att det lurar mottagaren. Definitionen av spoofing är bred och det finns mängder 
av subtila variationer för hur attacker kan genomföras. Men en sak har dem 
gemensamt, dölja ursprungsplatsen från vilket attacken utförs. Spoofing har två 
huvudsyften. Det första är en form av ej spårbar Dos (Denial of Service) attack. 
Genom att förstå strukturen av TCP/IP kan en hacker utnyttja mjukvaran som används 
vid Internet kommunikation för att slå ut ett nätverk. Genom att översvämma 
nätverket med datapaket innehållande en falsk returadress till en oskyldig dator går 
det att överbelasta mottagande server men även sänka hastigheten på nätverket i sin 
helhet. Denna typ av attack är väldigt vanligt på Internet och används flitigt vid 
utskick av spam. Även om det är en olaglig verksamhet inom många länder är det är 
ett svårt problem att komma till rätta med. Det beror på svårigheten att fastställa var 
avsändaren egentligen befinner sig. Spammare använder en spoofing-teknik där de 
använder sig av fria eller kapade e-postservrar för att sända ut e-post, och därmed 
dölja den egentliga källan. Med kapade servrar menar man exempelvis en dåligt 
skyddad server  som obehöriga personer lyckats ta kontrollen över för användning i 
eget syfte. [1]

Man-in-the-middle – En form av attack där datatrafiken på väg mellan en avsändare 
och mottagare fångas in av en tredje part och ändras. Som exempel kan man ta ett 
scenario där två vänner, A och B brevväxlar och den obehöriga personen C vill ta reda 
på vad som skrivs. Antag att brevväxlingen pågått ett tag innan attacken genomförs. 
Först av allt måste person C ta reda på adresserna till både A och B innan attacken kan 
inledas. I Internet sammanhang är det synonymt med IP och MAC adresser. Det är en 
ganska lätt uppgift som kan genomföras med t.ex. TCP-baserade tjänsten WHOIS
som talar om vem som äger ett domän namn, IP-adress och liknande. 
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I nästa steg måste både A och B övertygas om att den andra bytt adress vilket i det här 
fallet motsvaras av ett nytt IP numret. Det kan göras med en ARP-förfrågan där 
angripare C skickar ut samma meddelande till både A och B som talar om att den 
andra bytt adress och framtida meddelanden ska skickas till det nya IP numret som i 
själva verket leder till C. Vid den här tidpunkten förfogar angripare C över all e-post 
trafik och kan nu samla in, justera eller ta bort oönskade delar innan det sänds vidare 
till sin rättmätiga mottagare.

När angripare C samlat in en erforderlig mängd data och ska avsluta sin attack bör 
förbindelsen mellan A och B återställas till sitt ursprungsskick. På så sätt kan hela 
attacken gå obemärkt förbi utan att väcka någon misstanke om dataintrång. Det finns 
många användningsområden för den här typen av teknologi. Som exempel går det att 
ställa sig mellan kunder och banker, webbshoppar m.m. som använder sig av 
undermåliga säkerhetsrutiner. [1, 7] 

Denial of Service (DoS) – Kan översättas till blockering av tjänst, vilket innebär att 
behöriga användare inte kan komma åt information som finns på en server, ett nätverk 
eller liknande. 

Det finns ett flertal olika typer av DoS attacker varav SYN flooding är en. Vid en 
SYN attack låses den utsatta datorns resurser genom att den tvingas att besvara en 
ström av kommandon. För att åstadkomma DoS attacken måste först angriparen 
avgöra offrets IP adress vilket redan beskrivits under avsnittet spoofing. Attacken 
utförs genom att ansluta till den givna IP-adressen med en klientdator. Effekten kan 
förstärkas om flera förprogrammerade klientdatorer synkroniseras i en samlad attack 
vid en given tidpunkt. SYN DoS attacker drar fördel av den erfordrade 
handskakningen som sker vid upprättande av en anslutning mellan två datorer. 
Klientdatorn sänder först ett SYN paket till servern som startsignal på 
kommunikationen. När servern mottagit paketet sänds ett SYN ACK paket åter till 
klienten. Därefter avvaktar servern tills klienten svarar med ett slutgiltigt ACK. I och 
med det är den trevägs handskakningen avslutad och anslutningen initierad.

En server har endast begränsade resurser för att hantera klient-anslutningar av det här 
slaget. Varje gång en klient vill upprätta en anslutning till servern sänder den ett SYN 
paket vilket medför att en liten del av dess resurser allokeras till den processen. Om 
allt för många klienter ansluter samtidigt kommer resurserna förbrukas och servern 
överbelastas, det medför att den arbetar långsamt med sina huvuduppgifter eller i 
värsta fall kraschar helt. Ännu en svaghet i systemet uppenbarar sig då falska 
returadresser används i de inledande SYN paketen. Servern kommer då returnera ett 
ACK som aldrig besvaras. Detta medför att ytterligare resurser låses till processen och 
servern överbelastas snabbare. Då dessa attacker är baserade på grundläggande 
principer för kommunikation mellan datorer är de svåra att stoppa. Visserligen kan 
trafiken blockeras från specifika delar av internet men risken är då att även dem som 
har tillgång till servern drabbas.
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Andra typer av DoS attacker riktar sig indirekt mot en server. Där återfinns bl.a. DNS-
spoofing som inriktar sig på klienterna istället för servern. Men i det här fallet rör det 
sig endast om att vilseleda klienten om varifrån den inhämtar sin information. Ett bra 
exempel på detta är attackerna som nyligen utförts mot flera av våra svenska banker. 
Kunden förvillas in till en falsk webbsida med identiskt utseende till originalet. Där 
tillgodoser kunderna hackern med nödvändiga uppgifter för att sedan kunna tömma 
deras sparkonton. Även om den riktiga adressen till en webbsida är ett IP nummer 
används domännamn av praktiska skäl. Det är oftast betydligt enklare att komma ihåg 
domännamnet, t.ex. www.dn.se än dess IP-adress 62.119.189.4. I praktiken 
efterfrågar klienten en IP-adress till önskad webbsida hos en DNS-server. Det sker i 
följande händelseförlopp: [1]

1. Klienten frågar DNS servern efter domännamnets IP-adress.

2. DNS servern genomsöker sin databas efter matchande IP-nummer som 
domännamnet hänvisar till.

3. Klienten upprättar en förbindelse med den server vars IP-adress 
tillhandahållits av DNS servern.

Den här processen kan emellertid lätt kringgås genom att skriva in felaktiga IP-
adresser i DNS serverns databas. Om attacken är skickligt utförd, d.v.s. 
omdirigeringen till den falska adressen går problemfritt och webbsidorna är 
tillräckligt väl konstruerade, kommer det vara näst intill omöjligt för vanliga 
privatpersoner att avgöra om de utsatts för en attack innan det är försent. Liknande 
tekniker såsom nätfiske eller Phishing, används för att lura innehavare till bankkonton 
och andra resurser att delge kortnummer och andra känsliga uppgifter. Det kan ske i 
form av e-post med uppmaningar från kundens bank eller kreditkortföretag. [1, 9]

4.5  Skyddsåtgärder

Det är viktigt att skydda sitt trådlösa nätverk med diverse skyddsåtgärder för att inte 
riskera att bli utsatt för t.ex. avlyssning eller obehörig användning. Och även om vissa 
tycker det är en onödig handling för sin personliga säkerhet kan det utsätta andra 
genom att någon kontrollerar nätverksresurserna och utför DoS-attacker. Enklaste och 
bästa metoden att skydda ett trådlöst nätverk är med någon form av krypterad trafik.

4.5.1 WEP – Wired Equivalent Privacy

WEP är en av de mest använda krypteringarna för trådlösa nätverk som används idag. 
I jämförelse med WPA och WPA 2 är det den svagaste krypteringsmetoden och går 
relativt lätt att knäcka. Då WEP krypteringen utvecklades fanns det tre övergripande 
mål som tillverkarna försökte uppfylla. [7]

1. Möjlighet att kunna verifiera klienternas datorer och ge dem tillgång eller 
vägra access till nätverket beroende på om de hade behörighet.

2. Förhindra att information passivt avlyssnades, dvs att någon obehörig samlar 
in den information som skickas ut i etern vilket kan orsaka stor skada om det 
hamnar i orätta händer.
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3. Förhindra aktiva attacker, dvs att någon avlyssnar, modifierar och skickar 
vidare informationen som sänds mellan datorer.

Vid en tillbakablick kan man konstatera att målen som ställdes upp inte till fullo 
uppfyllts vad beträffar dagens syn på IT-säkerhet. Det uppdagades redan under 2001 
ett antal brister i WEP algoritmen som gör det till en bristfällig kryptering för trådlös 
kommunikation. WEP är väl spritt och finns implementerat i så gott som all ny 
hårdvara för trådlösa nätverk i dagsläget. Men det betyder inte nödvändigtvis att 
skyddet är aktiverat automatiskt från start utan viss konfigurering kan behövas från 
användaren.

Standarden IEEE 802.11 stöder två olika autentiseringsmetoder, öppen eller delad 
nyckel. Den första metoden innebär att autentisering i själva verket saknas. Vem som 
helst kan alltså ansluta sig till en Access punkt som godtar denna autentiseringsmetod. 
Uppenbarligen är det en metod som är mycket sårbar för attacker och erbjuder 
praktiskt taget obehöriga att ansluta sig. Den andra metoden, delad nyckel, innebär att 
stationerna måste känna till en delad, hemlig nyckel för att kunna autentisera sig mot 
en accesspunkt. Denna metod utnyttjar delar av WEP-protokollets 
krypteringsalgoritm. För att protokollet ska kunna användas krävs det att utrustning 
för både sändare och mottagare stödjer detta.

WEP använder sig av Rivests krypteringsalgoritm RC4 som räknas till kategorin 
strömkrypton. Algoritmen är en symmetrisk krypteringsalgoritm, vilket innebär att 
den använder samma nyckel för att kryptera som för att dekryptera. Den arbetar med 
paket på datalänklagret. Det innebär att alla protokoll, applikationer m.m. som ligger 
däröver också krypteras. Ett strömkrypto fungerar så att det expanderar en hemlig 
nyckel till en slumpsekvens, kallad nyckelström. En XOR-funktion används sedan för 
att kombinera denna nyckelström med klartexten för att på så sätt skapa krypterad 
text. För att dekryptera meddelandet skapas samma nyckelström som användes vid 
krypteringen. Denna kombineras sedan med det mottagna meddelandet i en XOR-
funktion och får på så sätt ut klartexten. [7, 16]
Kryptering med 64-bitars WEP av en textsträng sker i följande händelseförlopp: [16]

1. En 24 bitars IV (initieringsvektor) slumpas fram och sammanlänkas med en 40 
bitars basnyckel. RC4 algoritmen använder sedan IV och basnyckel för att 
generera en nyckelström, dvs en lång sekvens av till synes slumpmässiga 
tecken. IV:n byts för varje paket som skickas och därmed kommer olika 
nycklar användas varje gång en ny nyckelström skapas.

2. En ICV (integrity Check Value) beräknas utifrån originaltexten med hjälp av 
algoritmen CRC-32. Checksumman läggs sedan till efter textsträngen. Tanken 
är att man ska kunna upptäcka felaktigheter eller modifierade paket genom att 
beräkna och kontrollera ICV:n på de mottagna datapaketen. 

3. Med en XOR operation där nyckelströmmen slås samman med text och ICV 
skapas den slutgiltiga krypteringen. För att kunna dekryptera meddelandet 
måste mottagaren veta vilken nyckel som ska användas. Det löses genom att 
IV samt ett nyckel id skickas med i klartext tillsammans med det krypterade 
datat.
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Figur 6. WEP kryptering

För att dekryptera ett datapaket använder mottagaren sedan sin krypteringsnyckel som 
givetvis måste vara identisk med sändarens. För att dekryptera med rätt nyckel avläses 
den medföljande IV:n och nyckel-id. Slutligen kontrollberäknas en CRC-32 
checksumma för att fastställa datats integritet.

Brister och åtgärder -WEP har en lång historia av sårbarheter och nödlösningar. De 
första attackerna som uppmärksammades var svåra och omständiga att utföra. 
Tillverkarna av teknik för trådlösa nätverk valde därmed att inte investera i nya 
säkerhetslösningar utan satsade på att bistå redan befintliga system med uppdateringar 
för att mildra de vid den tiden svårgenomförda attackerna. Men efterhand blev 
attackerna allt mer sofistikerade och nya allvarliga brister i WEP uppenbarade sig. 
Trots en strid ström av varningstecken var industrin mycket långsam på att reagera 
och söka nya lösningar.

En brute-force attack kan beskrivas som en av de mest primitiva metoderna för att ta 
reda på exempelvis ett lösenord. Det var även en metod som tidigt användes mot WEP 
och dess 40 bitars långa nyckel. En för den tiden snabb dator kunde utan vidare testa 
sig fram till rätt nyckel inom ett par veckors tid. Tillverkarna åtgärdade problemet 
genom att implementera stöd för 104-bitars WEP i sina produkter. Att testa sig fram 
med en brute-force attack mot en så pass lång nyckel skulle göra det praktiskt 
omöjligt även om en stordator användes.
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Analyser av WEP:s nyckelström har påvisat att säkerheten hos dess algoritm är 
oberoende av nyckelns längd. Förbättringarna som gjordes i o m. att  brute-force 
attackerna observerats var därmed fruktlösa. Om en nyckelström återskapas är det 
möjligt att dekryptera data som använder tidigare nämnda nyckelström och skicka nytt 
data. För att återvinna denna krävs dock tillgång till datat i klartext. Senare upptäcktes 
en mekanism som kunde utföra uppgiften genom att dra nytta av verifieringsprocessen 
som används av metoden delad nyckel. I korthet kan verifieringen ske i följande steg, 
Men det behöver inte nödvändigtvis vara just en accesspunkt och klient som verifieras 
på detta sättet:

1. En klientdator ansluter och skickar en dataram med sin identitet och 
information om vilken autentiseringsmetod som ska användas till access 
punkten.

2. Access punkten svarar med en 128byte lång slumpmässigt genererad utmaning 
skapad av WEP algoritmen.

3. Klienten skapar en ram kring utmaningen och krypterar sedan alltsammans 
med WEP och en delad nyckel innan det skickas till accesspunkten. 

4. Accesspunkten dekrypterar meddelandet och jämför med det som skickades 
tidigare. Om allt stämmer avslutas autentiseringen med ett sista meddelande 
som bekräftelse till klienten. [7, 17]

Genom att tjuvlyssna på den här kommunikationen får angriparen tillgång till det 
eftertraktade datat både som klartext och dess krypterade motsvarighet. Med XOR går 
det sedan att återskapa nyckelströmmen. Man försökte sedan komma till rätta med 
problemet genom att utesluta IV:n från handskakning i den fortsatta 
kommunikationen. Och då det finns en stor mängd IV:n att byta mellan när 
nyckelströmmen genereras ansågs inte attacken som ett tillräckligt allvarligt hot för att 
några andra åtgärder skulle behöva utvecklas.

Svaga IV:s är ett välkänt problem hos WEP och studier har visat att nyckeln kan 
räknas fram. En 24 bitars IV resulterar i att totalt 224  » 16 miljoner olika 
nyckelströmmar kan skapas. Om ett stort antal datapaket samlas in är sannolikheten 
stor att några av dem kommer vara svaga. Utifrån dessa kan man sedan beräkna den 
korrekta nyckeln. De första svaga IV:s som upptäcktes hade ungefär 5% chans att 
avslöja information om nyckeln men genom att samla in stora mängder blir det 
betydligt lättare. IV problemet är ett stort hot mot WEP, i kombination med 
gratisverktyg på internet kan nu i princip vem som helst med lite dator och 
nätverkserfarenhet attackera ett nätverk skyddat med denna kryptering. Tillverkarnas 
svarade med att bygga in hårdvarufiltrering för blockering av skadliga IV:s. 
Nackdelen var då istället att antalet nyckelströmmar minskade, dessutom upptäcktes 
allteftersom nya IV:s som behövde blockeras och sannolikheten att dessa avslöjade 
nyckeln kunde uppgå till ca 15%. Att försöka bygga bort och tysta ner problemet har 
visat sig vara en dålig taktik som ofta framhävt en falsk trygghet för konsumenterna.
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 Om man ser tillbaka på attackerna har angriparna brottats med främst två problem. 
Att återskapa nyckelströmmarna utan felaktigheter och möjligheten att påskynda 
attacken mot svaga IV:s som kunde ta flera dagar att genomföra. Båda dessa har nu 
lösts. Det går t.ex. att öka frekvensen på insamlade IV:s genom att besvara WEP-
paket och generera en högre trafik på nätverket. Därmed behöver inte angriparen vara 
en passiv avlyssnare utan kan aktivt skapa den trafik som erfordras. 

Ovanstående attacker demonstrerar tydligt att användande av strömkrypto kan vara 
riskabelt då nyckelströmmar återanvänds. Alla protokoll som använder sig av 
strömkrypto måste därmed vidhålla speciella säkerhetsrutiner som försäkrar att inga 
nyckelströmmar återanvänds. WEP har i dagsläget urholkat sin trovärdighet och  
anses inte ge ett  fullgott skydd för trådlös kommunikation. Istället kan man se på  
WEP som ett extra lager av flera i en säkerhetsmodell eller ett skydd mot spontan 
avlyssning. WEP innehåller sårbarheter trots att dess skapare hade kännedom om 
riskerna med återanvända nyckelströmmar. T.ex. påtalades problemet med svaga  IV:s 
redan fyra år innan WEP släpptes officiellt. Det är inte heller första gången i historien 
ett protokoll stöter på strömkrypto-baserade attacker. B la Microsoft och dess PPTP 
protokoll hade liknande problem långt innan WEP. [7, 16]

4.5.2  WPA – WiFi Protected Access

WPA är en slags vidareutveckling av WEP. Då WEP:s brister börjat träda fram allt 
tydligare under de första åren av 2000-talet och någon ny säkerhetstandard ännu inte 
var färdigutvecklad fanns ett behov av en tillfällig lösning. IEEE arbetade visserligen 
på en ny standard, 802.11i men den beräknades inte vara godkänd och redo att 
implementeras i nytillverkade nätverksprodukter förrän 2004. Många företag befarade 
att bristen av tillförlitlig säkerhet kunde hämma den trådlösa nätverksutbyggnaden. 
Organisationen Wi-Fi Alliance utvecklade därmed WPA och introducerade 
standarden i slutet av 2002 som ett svar på marknadens behov. [7, 18, 19]

802.1x och EAP (Extensible Authentication Protocol)
WPA är designat för att användas tillsammans med IEEE 802.1x vid autentisering 
med servrar. Dessa distribuerar ut nycklar till alla användare men för mindre företag 
och privat bruk som inte har tillgång till servrar går det att använda en variant som 
utnyttjar PSK (Pre-Shared key) som  i förväg bestämt lösenorden. 802.1x utgör 
tillsammans med EAP (Extensible Authentication Protocol ett slags ramverk för att 
samla all autentisering på en central plats. Från början fanns endast en sort EAP kallat 
EAP-TLS som arbetar utifrån transportlagret i osi-modellen. Men efterhand har 
ytterligare fyra protokoll introducerats. De använder sig i grunden av två olika 
metoder för autentisering, digitala certifikat eller delade hemliga lösenord och 
användarnamn. Vissa av dem är helt öppna och fria att använda medan andra kräver 
licenser. Vilket som i slutänden är det bästa protokollet är svårt att avgöra, ett 
lösenordsskyddat kan mycket väl hålla samma säkerhetsnivå som ett certifikatbaserat 
om lösenordet är välkonstruerat. Licenskostnader och supportfrågor måste också 
vägas in i bedömningen. Autentiseringsprocessen med 802.1X EAP-TLS i ett nätverk 
där en klient önskar tillgång till exempelvis andra klienter eller nätverksanslutna 
maskiner går till enligt följande: [7, 18, 20]
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Figur 7. 802.1X autentiseringsprocess

Innan någon nätverksöverföring startar måste servern ha kännedom om vilka klienter 
som är godkända och har behörighet till nätverket. 

1. När klientdatorn befinner sig inom täckningsområdet för accesspunkten kan 
den göra ett första anslutningsförsök. Genom att identifiera nätverkets SSID 
(Service Set Identifier) kan klienten avgöra vilket nätverk den försöker ansluta 
till, och använda de korrekta inloggningsuppgifterna. Då accesspunkten 
konfigurerats för att endast utnyttja säker 802.1x autentisering kommer den 
returnera en förfrågan till klienten och öppna en begränsad förbindelse till 
autentiseringsservern. 

2. Klienten har endast tillgång till den säkra förbindelsen och det övriga 
nätverket blockeras av accesspunkten. Även accesspunkten stängs ute från 
förbindelsen. Servern accepterar endast anslutningar från tillförlitliga 
accesspunkter eller klienter som konfigurerats för server-autentisering. Vid 
anslutning till servern tillämpar klienten TLS (Transport Layer Security) som 
en del av EAP. Det ger ett skydd som b la endast låter klienten ansluta till 
servrar med godkända certifikat och möjlighet att utväxla en huvudnyckel till 
det trådlösa nätverket. 

3. Servern bedömer klientens behörighetsnivå utifrån tidigare sparade register 
som kan innehålla exempelvis de anställda på ett företag och deras 
användarnamn samt lösenord. Servern vidarebefordrar sedan sitt beslut till 
accesspunkten.

4. Om klienten uppfyller villkoren skickar servern en huvudnyckel till 
accesspunkten. Vid det här tillfället kommer både accesspunkt och klient dela 
på samma nyckel och starta en WLAN förbindelse mellan sig. I WPA 
genereras krypteringsnycklarna utifrån huvudnyckeln och 
autentiseringsprocessen behöver inte upprepas.
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5. Accesspunkten upprättar en WPA-krypterad WLAN anslutning mellan 
klienten och det interna nätverket för att ge tillgång till skrivare och andra 
nätverksenheter.

6. Om klienten efterfrågar en IP-adress kan den nu skicka en DHCP förfrågan till 
en server på nätverket. Så fort IP-adressen erhållits kan klienten skicka och ta 
emot data. 

PSK (Pre-Shared Key)
I första hand tänkt för privatpersoner eller små företag. Varje användare får manuellt 
skriva in ett gemensamt lösenord för att kunna ansluta till nätverket. Vanligtvis sparar 
operativsystemet hos klienterna det som skrivits för att underlätta framtida 
inloggningar. Accesspunkten måste däremot spara det själv. PSK:s svaghet ligger i 
lösenordets utformning som måste vara minst 8 tecken. Risken finns att en angripare 
tillämpar en sk brute-force attack för att testa kända ord och fraser men även helt 
slumpmässiga kombinationer av bokstäver och siffror. Därför rekommenderas ett 
lösenord av minst 14 slumpmässiga tecken eller 54 st för maximal säkerhet. 
Autentiseringen mellan klientdator och accesspunkt sker vanligtvis genom en 4-vägs 
handskakning.

 Accesspunkter och klientdatorer behöver en individuell PTK (Pairwise 
Transient Key), tillfällig nyckel som skyddar envägskommunikationen mellan 
enheterna. För att erhålla olika PTK nycklar för varje accesspunkt och klient 
används en tidigare känd PMK (Pairwise Master Key) i kombination med 
MAC adress och två värden sk ANonce samt SNonce i en algoritm för att 
beräkna en nyckel. På så sätt kan både klient och accesspunkt erhålla samma 
PMK utan att skicka den mellan sig.

 Accesspunkten genererar också en GTK (Group Transient Key) För att skydda 
all framtida kommunikation. Då alla enheter anslutna till samma WLAN 
använder sig av samma GTK skickar accesspunkten den i steg 3. För att 
förhindra utomstående från att tjuvlyssna är GTK:n krypterad med PTK.

 Eventuella attacker som modifierar meddelanden som skickas i 
handskakningen förhindras genom användandet av MIC (Messege Integrity 
Code). Genom att beräkna en kontrollsumma utifrån originalmeddelandet, 
kryptera den med PTK och sända den till mottagaren kan äktheten fastställas.
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Figur 8. 4-vägs handskakning

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 
WPA utnyttjar TKIP för att kringgå problemet att byta ut gammal hårdvara som 
vanligtvis uppstår då en ny standard införs. TKIP fungerar som ett slags skal kring 
WEP protokollet och tillgodoser det med ett par nya algoritmer för bättre säkerhet. 
B la innehåller TKIP förbättringar som en utökad 48 bitar lång IV för att avhjälpa
problemet med återkommande nycklar efter ett visst antal paket. En förbättrad version 
av paketkontroll, MIC (Messege Integrity Check) som förhindrar att paket modifieras 
på sin väg från sändare till mottagare. Nya funktioner för automatiskt byte av nycklar 
med jämna mellanrum. Genom att blanda nycklar ökar komplexiteten och mängden 
data  per nyckel som kan användas till en eventuell attack minskar. Tillsammans 
bistår dessa algoritmer med ett skydd emot attacker som inriktar sig på 
återuppspelning och data integritet. [3, 7]
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4.5.3  WPA2 – WiFi Protected Access 2

WPA2 baseras på den slutgiltiga upplagan av standarden 802.11i. Förutom stöd för 
TKIP och MIC introduceras den nya algoritmen AES (Advanced Encryption 
Standard). Efterhand ska WPA2 helt ersätta WPA och WEP som skydd för trådlösa 
nätverk. Arbetet har redan börjat och all nytillverkad hårdvara måste nu innehålla 
WPA2 för att få erhålla ett Wi-Fi certifikat. Jämfört med WPA finns det oftast ingen 
möjlighet att uppgradera gammal hårdvara till den nya standarden då AES kräver 
betydligt mer beräkningskraft än den gamla algoritmen RC4. Då WPA och WEP 
använde sig av samma algoritm kunde man förbise det problemet. AES är ett 
blockchiffer som använder sig av en förutbestämd blockstorlek av 128bitar och en 
lika stor nyckel. För att skydda paketens integritet mot återuppspelningsattacker 
beräknar algoritmen CBC-MAC en checksumma för 802.11i ramen som krypteras och 
skickas med resten av datat. 

För autentisering används precis som i WPA, 802.1x med någon av de fem olika EAP 
protokollen eller för dem som inte har möjlighet att använda server autentisering PSK 
med 4-vägs handskakning. När  en trådlös klient autentiseras skickas en serie 
meddelanden fram och tillbaka mellan klient och accesspunkt. Det uppstår en 
fördröjning som kan påverka program med tidsberoende kommunikation, exempelvis 
röst och videobaserad trafik. I WEP och WPA finns ingen möjlighet att kunna flytta 
sig mellan accesspunkter utan avbrott i kommunikationen på en eller flera sekunder. I 
WPA2 finns däremot stöd för snabba uppkopplingar och återautentisering. Genom att 
spara resultatet från en full autentisering med 8.2.1x behövs endast en 4-vägs 
handskakning vid en förflyttning. Alternativt kan en trådlös klient autentisera med 
andra accesspunkter inom räckhåll samtidigt som den är ansluten till den aktuella 
accesspunkten. Den metoden fungerar dock inte alltid utan accesspunktern måste ha 
speciellt stöd för detta.

Ytterligare förbättringar är b la stöd för upprättande av säkra förbindelser direkt 
mellan datorer i ad-hoc nätverk. I WEP och WPA har inte den egenskapen funnits 
utan en accesspunkt har alltid krävts när två klienter vill upprätta en förbindelse 
mellan sig.

I dagsläget  har alla större operativsystem stöd för WPA 2 standarden. De första 
patcharna till Windows XP och mac OSX släpptes släpptes 2005 och Vista har redan i 
sitt grundutförande fullt stöd integrerat. 
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5 Genomförande och litteraturstudie

5.1  Litteraturstudie

För att samla information till litteraturstudien har böcker, webbsidor och i viss mån 
andra uppsatser använts. I en förstudie studerades ett antal uppsatser och arbeten från 
både svenska och utländska universitet i syfte att skapa bättre förståelse för ämnet. 
Därefter kunde arbetet med målformulering, tidsplan och avgränsningar påbörjas. Då 
arbetet behandlar ett relativt nytt och snabbt förändrande ämne var det ganska svårt att 
hitta bra och väldetaljerad information om den senaste utvecklingen i några böcker. 
Istället har författaren förlitat sig på artiklar och webbsidor för detta ändamål. Det kan 
emellertid vara svårt att avgöra om en webbsida presenterar pålitlig information eller 
inte. Genom att jämföra information från flera källor och förlita sig på 
välrenommerade webbsidor eller portaler har förhoppningsvis den risken minimerats. 
Litteraturen som använts har i största del inhämtats ifrån eller lästs på Internet. Av de 
böcker som utnyttjats har merparten varit av formatet e-böcker. Det beror dels på att 
ingen pappersupplaga funnits att tillgå eller att det av ren enkelhet är lättare jobba 
med dem i digital form.

Överlag har böckerna gett en bred kunskap inom det undersökta området medan 
artiklar och webbsidor kan delas upp i två kategorier. Endera har informationen varit 
väldigt ytlig och inriktat sig på allmänheten med mycket liten eller ingen kunskap, 
ofta skriven av populärvetenskapliga tidningar. Eller så har det varit en djup och smal 
kunskap som förmedlats från t.ex. tillverkare eller standardiseringsorganisationer. 
Däremot var det lättare att hitta nya artiklar och webbsidor som berörde den allra 
senaste utvecklingen inom trådlösa nätverk. Utifrån detta har ett studiemönster växt 
fram som användes under fakta insamlingsfasen:

1. Studera artiklar och webbsidor för att greppa helheten inom det utvalda 
området.

2. Samla fakta i böcker och skapa en bättre förståelse.

3. Om mer fakta erfordrats, granska webbsidor och artiklar för djupare 
information. Var källkritisk och jämför fakta från flera källor.

5.2  Undersökning

Undersökningen har gjorts som ett steg i kartläggning av privatpersoners 
riskmedvetenhet och hur väl de skyddar sina trådlösa nätverk. I ett första skede 
övervägdes en alternativ enkät-metod. Ett mindre antal personer tillfrågas och får 
svara på i förhand utvalda frågor. Det visade sig efter en liten förstudie att nödvändig 
information var svår att få tag på då många frågor förblev obesvarade p.g.a. att 
personerna inte var tillräckligt införstådda med det som efterfrågades. Istället valdes 
en alternativ metod ut där stora mängder information samlas in, sorteras och 
presenteras som statistik.
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Termen wardriving härstammar från 80-talets war-dialing där en sekvens med ett 
antal telefonnummer ringdes upp i jakt på modem. I likhet med det används war-
driving för att scanna av områden efter trådlösa nätverk, ofta ifrån ett fordon i rörelse.
Det har genom åren varit en välanvänd metod för att spåra upp och bryta sig in på 
nätverk eller som i det här fallet i undersökningssyfte. [1] 

Målsättningen vid val av utrustning och programvara för undersökningen var att 
samla in maximalt mycket data och sedan sortera ut erfordrade delar till 
frågeställningen i efterhand. För att kunna samla in de trådlösa nätverken för ett stort 
område krävs det att mätningarna görs kontinuerligt samtidigt som man förflyttar 
utrustningen inom det utvalda området. I det här fallet beräknades 
upptagningsområdet till ca 30-50 meter i alla riktningar med den rundstrålande 
antennen. Men det är något som kan variera kraftigt beroende på vilka hinder som 
stoppar signalerna på dess väg eller styrkan de sänds med. Genom att förflytta sig kan 
man emellertid fånga signalerna från en annan vinkel där den inte blockeras. Alla 
nätverk har dock inte samma styrka och räckvidd. Det gick t.ex. att registrera en del 
på flera kilometers avstånd, men dessa använde sig säkerligen av kraftigare sändare än 
vad som normalt förekommer. 

Utrustning och programvaror som användes:

 Bärbar dator med Linux baserade operativsystemet Backtrack 2 

 Programmet Kismet för insamling av trådlösa nätverk

 Nätverkskortet Orinoco Gold 11b/g 54Mbit/s

 Hawlett Packard 5dB rundstrålande antenn

Utrustningen monterades i en bil med antennen på taket för att maximera räckvidden. 
Det finns en mängd olika Linux och Windows programvaror att använda i syfte att 
samla in nätverk. De största och mest populära för respektive plattform är 
Netstumbler och Kismet. Det går egentligen att använda dessa under flera olika 
operativsystem men vissa funktioner kan då försvinna, t.ex. stöd för drivrutiner som 
behövs vid insamlandet av trådlösa nätverk. Det visade sig även stämma under den 
här undersökningen och bidrog därmed till att ovanstående utrustning valdes i form av  
Kismet och Linux.

En liknande undersökning som gjordes i slutet av 2006 kommer användas som 
referens till den som nu utförts men den gången användes Netstumbler på en 
Windowsplattform. Då programmen arbetar efter olika metoder för insamling av data 
kan resultaten skilja sig åt en del.
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Kismet är ett mycket bra program för att upptäcka och registrera närvaron av trådlösa 
nätverk,  ofta med bättre resultat än Netstumbler. Det kan delvis bero på att Kismet 
arbetar efter en passiv metod. Netstumbler däremot använder sig av en teknik som 
aktivt sänder ut en allmän förfrågan till alla nätverk inom räckhåll. Om de besvarar 
frågan med sitt nätverksnamn, så kallade SSID kan Netstumbler sedan registrera deras 
närvaro. En del nätverksadministratörer och mer erfarna hemanvändare kan emellertid 
konfigurera om sina accesspunkter för att inte besvara Netstumblers förfrågningar. 
Det går emellertid att dölja sitt nätverk från den här typen av program genom att 
stänga av funktionen som besvarar likartade förfrågningar. 

Till skillnad från Netstumbler är Kismet en passiv avlyssnare. Programmet sänder 
aldrig ut några datapaket utan avlyssnar trafiken som transporteras mellan de trådlösa 
nätverken. Det kan uppnås genom att man konfigurerar om nätverkskortet för att 
arbeta i RF-mode, ett slags övervakningsläge. Så länge RF-mode är aktiverat kan 
ingen associering ske med några accesspunkter. Det krävs emellertid att 
närverkskortet och drivrutinerna stödjer RF-mode vilket långt ifrån alla gör. Medan 
Netstumbler åtminstone kan bistå med en viss funktionalitet och stöd för i princip alla 
nätverkskort genom att bara använda standarddrivrutiner.

Om ett nätverk är inställt på att inte sända ut sitt SSID kommer Kismet upptäcka dess 
närvaro men kan däremot inte identifiera nätverkets namn. Men om en giltig 
användare skulle autentisera sig mot accesspunkten kan Kismet fånga upp det riktiga 
SSID’t vid den inledande handskakningsprocessen. Därmed är det långtifrån en säker 
metod för att skydda sitt nätverk och bör endast användas som ett extra lager av flera 
skyddsåtgärder.

Förutom möjligheten att spåra upp och registrera nätverk kan Kismet bistå med en 
mängd andra funktioner. T.ex. går det att identifiera vilka IP-adresser som används för 
ett specifikt nätverk, mäta brusnivåer och signalstyrka till en sändare, optimera 
signalerna mellan olika enheter på nätverket, samla in datapaket som skickas mellan 
enheter i ett nätverk och avslutningsvis upptäcka potentiella intrång.

Figur 9. Undersökta områden
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När utrustningen monterats och programmet konfigurerats kunde själva 
undersökningen starta. Färdvägen inom område A,B och C planerades efter antennens 
upptagningsförmåga där vägarna valdes i ett parallellt mönster med ett avstånd på ca 
100 meter. Det är i praktiken ett ganska orealistiskt mål med hänsyn till hur vägnätet 
ser ut men det är vad som eftersträvats för att inte gå miste om allt för många nätverk. 
Dessutom spelar hastigheten en viktig roll, det kan ta upp till 10 sekunder att upptäcka 
och identifiera ett nätverk så det gäller köra långsamt.

I Kismet finns en loggfunktion som sparar alla registrerade nätverk undertiden 
programmet arbetar aktivt. Datat lagras enligt följande modell för varje identifierat 
nätverk:

Network 995: "My Space" BSSID: "00:13:49:F8:D3:D1"
    Type       : infrastructure
    Carrier    : 802.11g
    Info       : "None"
    Channel    : 06
    Encryption : "WEP TKIP WPA PSK"
    Maxrate    : 11.0
    LLC        : 78
    Data       : 0
    Crypt      : 0
    Weak       : 0
    Dupe IV    : 0
    Total      : 100
    First      : "Wed Apr 15 12:36:27 2007"
    Last       : "Wed Apr 15 12:48:06 2007"
    Min Loc: Lat 90.000000 Lon 180.000000 Alt 0.000000 Spd 0.000000
    Max Loc: Lat -90.000000 Lon -180.000000 Alt 0.000000 Spd 0.000000

 Utifrån det kan man avläsa nätverkets namn dvs SSID och BSSID. Vilken typ 
av nätverk det rör sig om, t.ex. ad-hoc, infrastruktur eller liknande. 

 Vilken IEEE standard nätverket tillämpar. 

 Kryptering som används, i det här fallet WPA med en förutbestämd nyckel. 

 Maximal hastighet mellan accesspunkten och mottagare. Det är alltså inte vad 
nätverket är specificerat för att klara utan överföringshastigheten till den plats 
mätningen gjordes ifrån. 

Övrig information som återges kommer inte förklaras närmare då det inte är relevant
för undersökningen i sin helhet.

Undersökningen som gjordes mot en liten grupp företag skrevs i enkätform. Frågorna 
anpassades för att i största mån kunna besvaras med Ja/Nej. I första hand kontaktades 
företagen via e-post med vissa undantag där frågorna ställdes över telefon istället. 
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6 Analys och undersökning

6.1  Nätverksundersökning

6.1.1 Resultat 

Här presenteras resultaten från undersökningen av riskmedvetenhet och skydd av 
trådlösa nätverk. För att göra det mer överskådligt har undersökta områden tydligt 
markerats ut. De skiljer sig emellertid åt mellan villakvarter, lägenhetsområden och 
industriområden. Undersökningen genomfördes och sammanställdes under april 
månad 2007. Resultatet från den kommer till viss del att jämföras med en 
undersökning av samma områden som genomfördes hösten 2006. För att granska vad 
skillnader mellan olika områden kan bero på, och om det har något samband med 
övriga sociala förhållanden används statistik och information från stadskontorets 
utredningsenhet i Jönköpings kommun. [21]

Eventuella felkällor undersökningen kan innehålla:

 Avstängda accesspunkter går inte att registrera och kommer därmed inte 
finnas med i statistiken.

 Det går inte att garantera till 100% att alla trådlösa nätverk inom utmarkerade 
områden har registrerats då avståndet mellan vägarna ibland var för stort eller 
tätt placerade byggnader blockerade varandra.

 Vissa nätverk använder sig av ett flertal accesspunkter och presenteras då som 
olika nätverk av programmet Kismet. För att korrigera felkällan har insamlat 
data granskats och frekvent återkommande namn tagits bort från statistiken, 
men risken finns att några passerat obemärkt. 
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kryptering   

273st
26%

WEP   466st
44%

WPA   230st
22%

WPA 2   
79st
8%

Område A – Torpa, Söder och Bäckalyckan

Tabell 1. Torpa, Söder, Bäckalyckan

SSID Övriga
Dolt 
SSID 3COM Zyxel Belkin

B2 
Private Netgear Dlink Glocalnet Linksys

US 
Robo.

Ingen 146 57 1 9 14 29 6 4 7

WEP 281 24 3 1 16 99 16 4 8 14

WPA 164 21 3 13 5 20 2 2

WPA2 57 9 1 1 4 7

Tabell 2. Ytterligare information 
för område A

Övrig information
Probe 43
Ad hoc 9
Infrastructure 996

Totalt antal nätverk 1048

Området är egentligen en sammanslagning av de tre stadsdelarna Torpa, Söder och 
Bäckalyckan med en invånarfördelning på ca 55%, 25% och 20% för respektive 
stadsdel. Sammanlagt handlar det om ungefär 10 000 invånare som omväxlande bor i 
hyreshus eller villor med endast ett mindre antal företag och industrier i området. 
Medelåldern är förhållandevis låg och intervallet av 16-34 åringarna svarar för ca 
40% av den totala befolkningen.

Diagram 1. Krypteringsfördelning i Torpa, Söder , 
Bäckalyckan
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Efter undersökningen 2006 kunde ett resultat uppvisas med 552 st nätverk varav 423 
med någon form av kryptering. Om man jämför det mot siffrorna som presenteras i 
tabell 1 och diagram 1 går det att konstatera en stor ökning av trådlösa nätverk men en 
något sämre andel krypterade jämfört med mätningen 2006. Som tidigare nämns kan 
inte Netstumbler upptäcka nätverk med dolt SSID vilket utgör 11% av det totala 
antalet insamlade nätverk och det får därmed betraktas som en möjlig felkälla. 

Om man ser till andelen krypterade trådlösa nätverk går det ändå att konstatera en 
förhållandevis hög siffra vilket tyder på att kunskapen och säkerhetsmedveten är bra. 
Området är populärt bland studenter och yngre personer som troligtvis har ett större 
tekniskt intresse än andra samhällsgrupper.

Utöver det kan man utläsa att en stor mängd privatpersoner använder sig av 
fabriksinställningarna. Det kan visserligen vara en medveten handling för att inte 
utmärka sitt nätverk och gömma det i mängden. Vad som inte framgår av tabellerna 
eller listats på annat sätt är mängden andra SSID som frekvent återkommer, t.ex. 
default och home. Chansen är då stor att användaren endast kopplat in sladdarna och 
startat det med grundinställningarna. Vilket kan betyda att även lösenordet är 
förutbestämt och dem går oftast att finna på Internet utan någon vidare ansträngning. 
Det har uppmärksammats ett flertal gånger i media och på Internet som en enkel 
metod för utomstående att ta kontroll över trafiken till och från ett nätverk.

Diagram 2. SSID fördelning
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Ingen 
kryptering   
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Område B – Öster, Väster och Kålgården

Tabell 3. Öster, Väster, Kålgården

SSID Övriga
Dolt 
SSID 3COM Zyxel Belkin

B2 
Private Netgear Dlink Glocalnet Linksys

US 
Robo.

Ingen 251 104 13 8 16 1 19 9 4 6

WEP 347 52 5 3 10 96 15 8 3 11

WPA 169 35 3 16 12 17 1 1 3

WPA2 80 15 1 3 2 1 9

Tabell 4. Ytterligare information
för område B

Övrig information
Probe 156
Ad hoc 21
Infrastructure 1172

Totalt antal nätverk 1349

Diagram 3. Krypteringsfördelning i Öster, 
Väster, Kålgården
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Området består av stadsdelarna Öster, Väster och Kålgården. För tillfället finns ingen 
statistik över Kålgården att tillgå då stora delar av bostäderna fortfarande är under 
uppbyggnad eller nyligen färdigställda. Därmed kommer endast statistik från övriga 
två stadsdelar att användas och det kan medföra en viss felmarginal. Gemensamt för 
hela området är typen av bostäder som till största del består av hyreshus. Utöver det  
finns många affärer och andra företag lokaliserade främst i stadsdelarna Öster och 
Väster. Invånarantalet uppgår till ca 7500 personer i dessa två områden varav en klar 
majoritet i åldern 16-34 år. Under sammanställningen av datat uppmärksammades en 
klart bättre säkerhetsmedvetenhet hos företagsnäten jämfört med de hos 
privatpersonerna.

Jämfört med undersökningen från 2006 har antalet påträffade nätverk ökat med 55% 
från 600 till 1349. Andelen krypterade nätverk är exakt densamma för båda 
undersökningarna.

Under ett par tillfällen upptäcktes en stor mängd accesspunkter inom samma nätverk 
och för att bibehålla så korrekta resultat som möjligt har dessa räknats bort. B la 
registrerades 150 st tillhörande Jönköpings högskola där merparten används för att ge 
studenterna tillgång till det interna nätverket och Internet. Då speciella skyddsåtgärder 
vidtagits mot dessa nätverk för att hindra utomstående att anslut är det inte relevant 
för den här undersökningen. 

Diagram 4. SSID fördelning
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Område C – Ekhagen

Tabell 5. Ekhagen

SSID Övriga
Dolt 
SSID 3COM Zyxel Belkin

B2 
Private Netgear Dlink Glocalnet Linksys

US 
Robo.

Ingen 52 13 1 7 8 6 1 1 2

WEP 45 2 1 3 4 13 5 3 3

WPA 21 4 8 1 6 2

WPA2 6 5 1

Tabell 6. Ytterligare information 
för område C

Övrig information
Probe 3
Ad hoc 3
Infrastructure 223

Totalt antal nätverk 229

Ekhagen användes i första hand  som ett testområde för att konfigurera utrustning och 
program. Stadsdelen består av både lägenheter och villor. Invånarantalet uppgår till ca 
4300 personer, varav en stor andel är 50år eller äldre. Det kan vara en bidragande 
faktor till att antalet påträffade trådlösa nätverk är så pass litet och andelen oskyddade 
är klart högre än för övriga undersökta områden då den kategorin inte har samma 
tekniska kunnande eller behov.

I jämförelse med undersökningen 2006 går det även där att konstatera en låg andel 
trådlösa nätverk och dåligt säkerhetsmedvetenhet hos invånarna. Men den gången 
påträffades endast 98 nätverk mot de 229 för den här undersökningen.

. 

Diagram 5. Krypteringsfördelning i Ekhagen
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Ingen 
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Övriga

Område D – Ljungarum industriområde

Tabell 7.Ljungarum industriområde

SSID Övriga
Dolt 
SSID

Ingen 15 7

WEP 20 6

WPA 44 19

WPA2 19 7

Tabell 8. Ytterligare information 
för område D.

Övrig information
Probe 15
Ad hoc 3
Infrastructure 120

Totalt antal nätverk 138

Diagram 6. Krypteringsfördelning i Ljungarum

Diagram 7. Andelen synliga och dolda SSID
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I den avslutande delen av undersökningen har ett industriområde granskats för att 
avgöra om det finns några skillnader jämfört med bostadsområden där enskilda 
privatpersoner satt upp trådlösa nätverk och konfigurerat dem själva. Enligt statistiken 
finns inga bofasta inom området och det bör därmed minimera antalet ej 
företagsspecifika nätverk som registreras.

Utifrån mätningen kan man avläsa ett mycket stort antal krypterade nätverk, varav en 
stor andel är med WPA och WPA 2 som får anses bra i dagsläget. Dessutom kan 
siffran över ej krypterade nätverk vara en aning vilseledande då ett flertal av dem är 
anpassade för gästkonton, och då troligtvis för att ge kunder tillgång till internet när 
de besöker företaget. Andelen som använde fabriksinställda nätverksnamn var så 
försvinnande liten att dessa här räknats under kategorin Övriga. Från undersökningen 
2006 går det att se en ökning av registrerade nätverk med ca 35% men trenden för 
andelen krypterade och okrypterade nätverk håller i sig.

Samtliga områden

Diagrammen visar en 
sammanställning av samtliga 
områden. Totalt rör det sig om 2763 
trådlösa nätverk. I diagram x skildras 
fördelningen mellan krypterade och 
okrypterade nätverk, varav 1121st 
med WEP, 592st WPA, 229 WPA2 
och 821 saknar helt kryptering.

Diagram 9. Fördelning av SSID mellan samtliga områden

Diagram 8. Krypteringsfördelning i samtliga 
områden
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6.2  Företagsundersökning

Trådlösa nätverk är något som implementeras i allt större utsträckning hos de flesta 
företag. Det kan variera från nätverksaccess till order- och affärssystem m.m. Genom 
att fråga specifikt utvalda företag om hur de förhåller sig till trådlösa nätverk kan man 
samla in mer nödvändiga fakta för att utföra en bättre analys av säkerhetsmedvetenhet 
och kunskap.

Det visade sig vara ganska svårt att få svar på enkätfrågorna, av de sammanlagt 13 
företagen som tillfrågades var det endast ungefär hälften som hade möjlighet eller 
intresse att svara. Innan frågorna lades fram poängterades det att inga svar skulle 
kunna härledas direkt till ett specifikt företag för att inte peka ut deras 
säkerhetsrutiner. Därmed presenteras statistiken anonymt utan någon direkt 
anknytning till de tillfrågade företagen. 

Frågorna är i grunden uppbyggda som ja/nej –frågor av den enkla anledningen att det 
är svårt att skapa någon form av statistik av svar med en mer personlig karaktär. I en 
del fall, speciellt då frågorna ställdes via telefon, blev svaren längre och mer 
detaljerade. Författaren har därmed försökt tolka och korta ner dem för att kunna 
presenteras som statistik. 

Inledningsvis tillfrågades företagen om de hade något trådlöst nätverk, därefter fick de 
besvara följande frågor:

1. Anser ni att trådlösa nätverk i allmänhet kan tillhandahålla en tillräckligt hög 
säkerhet?

2. Har införskaffandet av trådlöst nätverk medfört någon förbättring, t.ex. 
effektivare arbete i o m den ökade mobiliteten?

3. Har ni flera separata nätverk på företaget?
4. Hur sköts autentiseringen för anslutande enheter? T.ex. via autentiserinsserver 

eller gemensamt/förutbestämt lösenord.
5. Vilken typ av kryptering använder ni för det trådlösa nätverket? 
6. Har ni någon gång råkat ut för ett datorintrång?
7. Arbetar ni med, eller planerar att förbättra säkerheten på ert trådlösa nätverk?
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Resultatet från de tillfrågade företagen. Av 13 företag var det endast 6 som svarade 
helt eller delvis på frågorna.

Tabell 9. Enkätsvar

Fråga 1 Ja Nej
Vet ej / inget 

svar
4 1 1

Fråga 2 Ja Nej
Vet ej / inget 

svar
3 2 1

Fråga 3 Ja Nej
Vet ej / inget 

svar
2 4 0

Fråga 4 Autentiseringsserver Lösenord
Vet ej / inget 

svar
1 3 2

Fråga 5 WEP WPA - RC4 WPA - AES

Vet ej / inget 
svar

0 2 2 2

Fråga 6 Ja Nej
Vet ej / inget 

svar
1 4 1

Fråga 7 Ja Nej
Vet ej / inget 

svar
2 3 1

De tillfrågade företagen har alla någon form av IT verksamhet i Jönköpingsområdet
och det var främst mot dessa kontor frågorna ställdes. Nedan finns alla tillfrågade 
företag presenterade vid namn.

SysTeam PdB Bluerange
Combitech System Andersson Conect
Skogsstyrelsen Sogeti INVID
Jordbruksverket WM-data
Jönköpings kommun Sigma Solutions

Eventuella felkällor som upptäckts vid undersökningen är b la den sparsamma mängd
information som funnits att tillgå. Det är svårt att dra slutsatser och skapa sig en bra 
uppfattning om företagens säkerhetsmedvetenhet i sin helhet utifrån statistiken. Det är 
också möjligt att frågorna besvarats annorlunda/bättre om någon mer person på 
företaget tillfrågats.
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7 Slutsats och diskussion
Den här uppsatsen hade för avsikt att undersöka vad det uppstår för risker då ett 
trådlöst nätverk ansluts till det befintliga nätverket eller som ett nytt fristående nät. 
För att undersöka hur väl medvetna privatpersoner och företag är om 
säkerhetsriskerna har en undersökning i Jönköpingsområdet genomförts för att 
kontrollera hur väl de skyddar sina nätverk. 

Det visade sig vara stor skillnad på olika undersökta områden. Ljungarums 
industriområde hade störst andel krypterade nätverk och då främst av de bättre 
standarderna WPA och WPA2. Det beror troligtvis på att företagen har en större 
kompetens om hur ett säkert nätverk bör konfigureras än många privatpersoner. 

Inom övriga tre områden av undersökningen som inriktade sig på privatpersoner 
upptäcktes även där en viss skillnad mellan antalet skyddade nätverk. Det gick att 
påvisa ett tydligt samband mellan invånarnas ålder och skyddsnivån. Bäst 
säkerhetsmedvetenhet fanns i undersökta områden med en stark representation av 
åldersgruppen 16-35åringar. Betydligt sämre var det i områden som dominerades av 
äldre generationer från 50 år och uppåt. Det beror förmodligen på att det finns en 
högre teknisk kunskapsnivå inom yngre åldersgrupper och de skyddar därmed sina 
trådlösa nätverk i större utsträckning. Dessutom kan det finnas andra underlag till 
skillnader som yrkesbakgrund. Det fanns tyvärr ingen information att tillgå för vidare 
granskning men vissa av de områden som undersökts är kända för att vara  mycket 
studenttäta. Dessa har troligtvis mer datorerfarenhet än flera andra samhällsgrupper 
vilket kan vara en bidragande faktor.

Som komplement till den första undersökningen tillfrågades företag hur de skyddar 
sina trådlösa nätverk. Tanken var att det skulle analyseras tillsammans med den övriga 
undersökningen men utfallet blev ganska lågt och det försvårade arbetet med att dra 
slutsatser ur resultatet. Utifrån det fakta som samlats in går det att konstatera en god 
säkerhetsmedvetenhet och kunskap hos företagen för att skydda sina trådlösa nätverk. 
Det gäller såväl IT inriktade som övriga undersökta, därav många logistikföretag i 
Ljungarum. För att uppnå ett bättre resultat skulle fler företag tillfrågas och möjligtvis 
en annan frågeställning formuleras.

Vad beträffar privatpersoner och deras trådlösa nätverk saknar fortfarande många ett 
fullgott skydd. Hur mycket utvecklingen gått framåt sedan mätningarna under 2006 
var svårt att analysera då undersökningarna utförts med olika utrustning och resultaten 
skiljde sig därmed åt. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande
undersökning över ett större område och jämföra hur väl resultaten från den här 
rapporten förhåller sig mot det.
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Varför det fortfarande är så pass låg andel som använder krypterade nätverk är svårt 
att svara på, men som tidigare nämndes har åldern säkerligen stor inverkan. Dessutom
bör även internetdistributörerna ta sitt ansvar för tjänster de säljer. I många fall 
levererar de färdiga paket med abonnemang, mjuk- och hårdvara. Kunden behöver då 
bara koppla in utrustningen och installera medföljande program som automatiskt 
konfigurerar hårdvaran och väljer krypteringsmetod m.m. Det är ett enkelt system för 
personer utan någon större kunskap inom området men skapar samtidigt vissa 
begränsningar. I nätverksundersökningen upptäcktes mer än 200 nätverk med SSID’t
B2 private varav merparten använde krypteringsmetoden WEP. Det visade sig vara 
abonnemang och utrustning ifrån bredbandsbolaget som använde det nätverksnamnet. 
Då deras färdig programvara och instruktioner medföljer vid köp av tjänsten har dessa 
troligtvis använts och konfigurerat nätverket till den, synnerligen dåliga 
krypteringsalgoritmen WEP. Fenomenet har tidigare uppmärksammats b la i en artikel 
av Computer Sweden där internetdistributören kritiseras för det dåliga skyddet av sina 
kunder. [22]

Författaren till rapporten har också varit i kontakt med internetdistributören för att 
presentera undersökningsresultat och efterfråga ytterligare kommentarer till artikeln 
från Computer Sweden samt en del egna synpunkter. Bredbansbolaget svarade med 
att 15% av deras kundstock redan skyddar sig med den bättre metoden WPA, och att 
det är högst frivilligt av kunderna att välja krypteringsmetod själva. Hur väl de 
informerat sina kunder om den saken framgår inte. Men ingen med rätt kunskap och 
säkerhetsmedvetenhet borde välja WEP om t.ex. WPA fanns att tillgå. Hur det 
förhåller sig med andra internetdistributörer har inte undersökts men risken finns att 
även de bidrar till att kunderna har en bristande säkerhet.
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