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Abstrakt 
 

Författare  Silas Dich 
 
Handledare  Anna Wingkvist 
 
Projekt  C-uppsats i informatik 
 
Titel  Trådlöst campus i Växjö 
 

Innehåll Internet Service Providers (ISP) har på senare år etablerat ett ökat 

antal Wi-Fi Hotspots på publika platser för att erbjuda Internet-

tjänster så som e-post, Web och andra Internet-baserade program, 

till resande användare. Exempel på dessa platser är flygplatser, 

skolor, parker och städer. Växjö universitet har valt att bygga ett 

trådlöst nätverk på campus som man ska påbörja under sommaren 

2005. Uppsatsen tar upp detta som fallstudie för diskussion av 

ämnet. 

 

Nyckelord  Hotspot, WLAN, trådlösa nätverk, Wi-Fi 
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Abstract 
 

Author  Silas Dich 
 
Tutor  Anna Wingkvist 
 
Project  Bachelor thesis 
 
Title  Wireless campus in Växjö 
 

Content Lately Internet Service Providers (ISP) have established an 

increased amount of Wi-Fi Hotspots at public places to offer 

Internet based services like e-mail, web surfing etc to roaming 

users. Example of places like this are airports, schools, parks and 

cities. Växjö University has decided to implement a wireless 

network covering the university campus. This project is planned to 

start during summer of 2005. This project is the unicase for 

discussion in this bachelor thesis.  
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Sammanfattning 

 

På senare år har användandet av trådlösa tjänster ökat och samtidigt utbudet av publika 

trådlösa nätverksuppkopplingar ibland annat städer. Användare rör sig uppkopplade mellan 

hem, arbete och på publika platser som till exempel parker, torg och flygplatser. Fler och fler 

nätverksleverantörer erbjuder användare uppkoppling i hela städer och trenden verkar inte 

minska (Balachandran, Voelker & Bahl, 2004).  

 

Växjö universitet planerar att under sommaren 2005 installera ett trådlöst nätverk som täcker 

att skolans byggnader för att studenter, lärare och andra anställda ska kunna koppla upp sig 

trådlöst mot Internet under sin vistelse där. Uppsatsen handlar om frågor som uppstår när man 

planerar och installera trådlösa nätverk med ett stort antal användare. Den försöker att belysa 

de problem som finns med dagens teknik för att användningen av det trådlösa nätverket ska 

bli så användarvänlig som möjligt samtidigt som att nätverket uppnår krav på säkerhet och 

funktionalitet. 

 

Jag kommer att beskriva frågor som uppstår vid vad av autentiseringsmetod, vilka krav 

användare kan ha på prestanda och kvalitetsgaranti, säkerhetsfrågor kring kryptering och 

skydd mot attacker, signalräckvidd för sändare i trådlösa nätverk, hälsoaspekter som är 

aktuella för diskussion och vilka betalningsmodeller som artar sig bäst för olika 

användningsfall av publika trådlösa nätverk. Därefter presenterar jag intervjuer som jag har 

gjort med olika aktörer som kommer att ha med installation av trådlöst nätverk på campus att 

göra. Till sista gör jag en analys av alla ämnen som togs upp i teori och empiri för att försöka 

dra slutsatser. Uppsatsen avslutas med en egen reflektion på arbetet med denna uppsats. 
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1. Inledning
 
I inledningen börjar jag med att presentera läsaren för ämnet och termer. Sedan beskriver jag 

syftet med denna uppsats och varför jag valde att skriva om ämnet. Därefter beskriver jag 

uppsatsens problemformulering och till sist tar jag upp vilka avgränsningar uppsatsen har. 

 

1.2 Introduktion 
 
Publika trådlösa nätverk förväntas spela en viktig roll i framtidens, ”var som helst, när som 

helst”, uppkopplade samhälle (Xia & Brustoloni, 2004). 

 På senare år har antalet trådlösa användare ökat lavinartat. Trådlösa användare rör sig i 

hem, på kontor och även publika platser som till exempel flygplatser, parker, bibliotek, 

universitet och köpcentrum, och är ständigt uppkopplade mot Internet. Detta är möjligt med 

hjälp av Wireless Local Area Network (WLAN) som är en nätverksplattform. Dessa WLAN 

kan kopplas ihop med andra WLAN för att bredda möjligheten för användare att koppla upp 

sig. En term man oftare börjar använda för denna beskrivning är hotspots och termen kommer 

användas flera ställen i denna uppsats. (Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att utreda om man med dagens teknik kan erbjuda användare på 

campus ett trådlöst nätverk som uppfyller deras förväntningar på säkerhet och funktionalitet. 

Skälet till att jag valde området är att jag nyligen varit med om en installation av ett publikt 

trådlöst nätverk där jag stötte på många av problemen som tas upp i detta arbete. 

Uppsatsen tar upp fem huvudämnen som är aktuella för trådlöst campus på Växjö universitet 

och analyserar dem. Dessa fem, ämnen är: 

 

1. Autentisering 

2. Prestanda och kvalitetsgaranti 

3. Signalräckvidd 

4. Säkerhet 

5. Hälsoaspekt 

 

Uppsatsen tar även upp ett ytterligare ämne som är intressant för trådlösa nätverk som är 

något som de flesta användare på Växjö universitet kommer att stöta på inom de närmaste 

åren. En annan anledning till att ämnet tas upp är att resultatet kan användas i en annan 

uppsats. Detta ämne är: 

 

 6.  Betalningsmodell 
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1.4 Problemformulering 
 
Med dagens ökande av trådlösa användare pressas trådlösa Internetleverantörer att bredda sina 

trådlösa nätverk för att erbjuda trådlös uppkoppling på fler och fler publika platser. Trenden 

ser inte ut att sluta och antalet trådlösa användare kommer att fortsätta öka inom de 

kommande åren (Xia & Brustoloni, 2004). Man kan med dagens teknik, fysiskt sett, göra 

detta i stor skala. Men de trådlösa Internetleverantörerna står inför ett antal problemområden 

inför ett geografiskt breddande av dessa publika trådlösa nätverk enligt A. Balachandran, G. 

Voelker och P. Bahl (Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). Jag har valt att titta närmare på 

dessa problemområden, samtidigt som jag kommer att försöka att utreda om dessa även kan 

vara problemområden vid implementering av ett trådlöst campus vid Växjö universitet. 

 

För att försöka formulera problemet jag vill utreda ställer jag frågan: 

• Kommer det trådlösa nätverket vid Växjö universitet att uppnå studenters krav? 

 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen är inriktad på publika trådlösa nätverk som är baserade på IEEE 802.11x (IEEE 

802® General Information , 2005) protokoll. Inget tas upp om andra trådlösa protokoll, som 

till exempel GSM, 3G och GPRS, i uppsatsen. Uppsatsen tar inte upp krypteringsmetoderna 

WPA och WPA2 då jag inte anser att dessa metoder är applicerbara på användarfallet. 
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2. Metod 
Enligt Svenning (2003) skiljer man på metodologi och metod. Metodologi avser filosofiska 

och logiskt naturliga principer som metoder vilar på. Metod i sig behandlar det direkta 

vetenskapliga arbetet med att samla in data och information i olika former (Svenning, 2003). 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in information till de olika 

delarna av denna uppsats. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 
En uppsats som denna ska vara skriven ur ett vetenskapligt perspektiv för att den inte ska 

kunna feltolkas av läsare. Det finns huvudsakligen två läror för att göra detta, och dessa är 

hermeneutik och positivism. Hermeneutik betyder ”att tolka” och kommer från grekiskans 

”hermeneuein”. Innebörden av hermeneutik är att man tolkar verkligheten, det finns inga 

absoluta sanningar. Man försöker skapa förståelse för saker utifrån erfarenheter och 

kunskaper (Thurén, 2001). Positivismen härstammar från matematiken. Förespråkare för 

denna metod påstår att man kan beskriva verkligheten med hjälp av matematik. De påstår 

även att kunskap från religion och intuition inte har något sanningsvärde och därav ingen 

praktiskt användning. Undersökningar som utförs med hjälp av positivismen är huvudsakligen 

baserade på kvalitativa data medan undersökningar som utförs med hjälp hermeneutiken 

huvudsakligen är baserade på kvalitativ data (Thurén, 2001). Denna uppsats är skriven enligt 

hermeneutisk metod. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

I förstahand bygger denna uppsats på insamlat material i textform från vetenskapliga 

rapporter och böcker. Böcker har köpts i Akademibokhandeln och rapporterna kommer främst 

från universitetets sökmotor, men det förekommer även material från Internetsidor som jag 

noggrant har granskat innan jag använde dem som källa. Främst har jag använt mig av 

vetenskapliga rapporter, som skrivits vid amerikanska universitet som till exempel University 

of Pittsburgh och University of California, för att skriva teoriavsnittet. De två rapporter som 

jag använt mig mest av är Wireless Hotspots: Current Challenges and Future Directions som 

är skriven av A. Balachandran och G. Voelker från University of California och P. Bahl från 

Microsoft Research samt Virtual Prepaid Tokens for Wi-Fi hotspots Access som är skriven av 

H. Xia och J. Brustoloni från University of Pittsburgh. I teoriavsnittet som behandlar 

hälsoaspekt använder jag mig till viss del av en rapport skriven av J. Lin som handlar om 

hälsoaspekter vid användning av mobiltelefoner. Dock beskriver jag hälsoaspekter vid 

användning av trådlöst nätverk mesta dels utifrån rapporten skriven av G. Brown och 

använder endast J. Lins rapport för att beskriva SAR och dess formel. Ämnet 

Betalningsmodell som tas upp i uppsatsen är inte aktuellt för trådlöst nätverk på Växjö 

universitet, då detta är en gratis tjänst för studerande och anställda på universitetet. Enligt 

SUNET, som är Internetleverantörer till skolan, får inte nätet användas för kommersiellt bruk 

(SUNET, 2003). Anledningen till att jag ändå tar upp ämnet är att det är aktuellt för publika 

trådlösa nätverk som flertalet av studenter och anställda har stött på eller kommer att stöta på 

inom framtiden. Jag tar även upp det för att det är intressant för mig att använda mig av 

resultatet i en framtida uppsats. Den empiriska undersökningen av betalningsmodell kommer 

endast att utföras på användare, då jag anser att ämnet endast är aktuellt för användare. Detta 

resulterar i att analysen av betalningsmodell endast kommer baseras på intervjuer av 

användare. 

 För att skriva metod, utföra källkritik, utföra intervjuer och analysera fakta har jag främst 

använt mig av Conny Svennings Metodboken, en bok som är skriven ur samhällsvetenskaplig 

synvinkel. En grundläggande regel för källkritik är att veta vem som skrivit informationen, 

ursprung av informationen, varför informationen skrevs, tid då informationen skrev 

(Svenning, 2003). Dessa huvudkällor känner jag stor tillförlitlighet då jag vet vem som skrev, 

ursprunget, varför de skrevs samt tiden de skrevs. Författarna är även kända inom sina ämnen 

och platserna de arbetar på anser jag vara seriösa. 
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I teori och analys i denna uppsats har jag använt hermeneutik som metod. Jag tolkar 

vetenskapliga rapporter och annat material för att skriva en teori som jag tror har högt 

sanningsvärde. I analysen tolkar jag teorin samt empirin i uppsatsen för att sedan försöka 

besvara min frågeställning (Thurén, 1991). 

 Jag använder även intervjuteknik för att samla in information till denna uppsats. Dessa 

intervjuer är uppbyggda med tio frågor där två frågor tillägnas varje teknisk utmaning som 

beskrivs i teoriavsnittet. Då dessa tio frågor ställs till tre olika urval av inblandade personer, 

varierar frågorna från urval till urval. Intervjumetoden jag har använt är att enskilt intervjua 

alla deltagarna och sedan antecknat deras svar på frågorna. Denna empiriska undersökning 

ligger sedan till grund för min analys. Intervjuerna har jag gjort för att få en bild de tre olika 

aktörernas syn av trådlöst nätverk på campus. 

 

2.3 Urval 

För att göra min empiriska forskning valde jag att formulera ett antal frågor utifrån de fem 

huvudproblem som uppsatsen tar upp i teoriavsnittet. Dessa frågor ställdes sedan till en 

fallstudiegrupp som jag selektivt valde ut. Att selektivt välja ut en fallstudiegrupp innebär att 

man på teoretiska grunder väljer ut personerna man vill intervjua istället för slumpmässigt 

välja ut dem. Selektivt urval av fallstudiegrupp kan även innebära att man väljer ut personer 

som att man som intervjuare har lättast att följa upp (Svenning, 2003). 

 I mitt fall valde jag först och främst ut personer som har med implementering av trådlöst 

campus att göra. Jag identifierade först två huvudaktörer som är beställaren och verkställaren. 

Båda dessa jobbar i universitets byggnader och var därför inte omöjliga att få tag på för att 

utföra intervjuerna. För att kunna göra en empirisk undersökning av användare som kan 

tänkas använda ett trådlöst campus bestämde jag mig för att selektivt välja ut dessa användare. 

Jag satte upp ett antal krav för dessa användare som skulle ingå i min studie. Dessa var: 

• De skulle befinna sig i skolbyggnader 

• De skulle äga eller leasa en laptop 

• De skulle vara studerande vid Växjö universitet 

• De skulle bo på campus 

Jag valde ut fem användare som passade in på mina krav och intervjuade dem sedan enligt 

min intervjumetod. 
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3. Teori 
 

Teoridelen av uppsatsen börjar med att beskriva ett scenario där en användare använder sig 

av trådlösa nätverk för att göra en skoldag lättare. Här beskrivs även fakta om trådlösa 

nätverk samt de fem problemområden som uppsatsen behandlar. 
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3.1 Unicase scenario 
 

För att beskriva vad hotspots kan erbjuda en mobil användare är det lämpligt att visa ett 

scenario. I scenariot är Johan studerande vid Växjö universitet och ägare av en bärbar dator 

som han använder i skolan. Johan är i behov av Internetuppkoppling för att utföra sina studier. 

3.1.1 Scenariot 
 
Johan är universitetsstudent vid Växjö universitet och har föreläsning i skolans huvudbyggnad 

men vet ej vilken sal. Johan äger en laptop som han har med sig, och i skolans lobby kopplar 

han upp den mot det trådlösa nätverket som finns. Han loggar in på studentportalen 

(Studentportalen, 2005) och läser på schemat vilken sal hans föreläsning ska hållas i. Det 

trådlösa nätverket lokaliserar hans nuvarande position och vilken sal han ska till. Därefter 

skapar det en grafisk guide för att leda honom till föreläsningssalen. När föreläsning börjar 

berättar föreläsaren att föreläsningsanteckningar redan finns på kursens hemsida för 

nedladdning. Under föreläsningen går Johan in på kursens hemsida och laddar ner 

föreläsningsanteckningarna för att senare skriva ut dem. Efter föreläsningen berättar 

föreläsaren att studenterna kan lämna in deras CD-skivor med rapporter som var planerade att 

lämnas in. Johan har glömt han glömt hans grupps rapport hemma på sin stationära dator, men 

kan koppla upp sig mot fjärskrivbordsklienten som han har installerad på den med hjälp av sin 

laptop och det trådlösa nätverket. Johan laddar ner sin rapport, bränner ut den på en CD-skiva 

och lämnar in den till föreläsaren på endast ett par minuter. Johan bestämt med 

gruppmedlemmar att jobba med presentationen av rapporten han just skickat in. Vädret 

utomhus är fint och träffas på gräsmattan vid gallerian i skolan för att göra en PowerPoint-

presentation. De behöver bilder från Internet för att göra den bättre och använder sig av det 

trådlösa nätverket för att hitta och ladda ner dessa. När de är klara vill alla i gruppen ha var 

sin kopia av presentationen för att öva på deras bit hemma. Johan loggar in på sin studentmail 

(Växjö universitets webbmail, 2005) och skickar presentationen till alla gruppmedlemmar. 

Det är lunchtid och alla i gruppen är sugna på att äta på en av skolans två lunchrestauranger, 

men vet ej vilken då de inte vet vad som serveras. Johan kan logga in på studentportalen igen 

för att kolla upp menyerna, och utifrån dem kan gruppen bestämma sig vilken restaurang de 

vill besöka. 
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3.1.2 Frågor till scenariot 
 
Från scenariot ser man tydligt att trådlöst nätverk har stor betydelse för Johan om han ska 

utföra sina studier effektivt och bekvämt. Det uppstår lite frågor; hur enkelt är det förflytta sig 

från ett hotspot till ett annat? Hur mycket tid måste Johan lägga ner för att ställa in sin 

utrustning för varje hotspot? Går autentiseringen till på samma vis vid olika hotspots?  

Kan Johan få tillgång till Internet överallt inom en hotspot, eller finns det områden där 

signalstyrkan inte räcker till? Får Johan tillgång till tillräcklig bandbredd för att överföra filer? 

Kan Johan lita på sin Internet Service Provider (ISP)? Känner Johan samma säkerhetsmässiga 

tillförlitlighet till det trådlösa nätverket som han gör med det trådbundna nätverket? Hur säker 

känner sig Johan vid användning av trådlöst Internet i sina studier vad gäller strålningsrisker? 

Om användning av trådlöst Internet hade kostat pengar, hur hade Johan valt att sköta 

betalning? 
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3.2 Tekniska frågor 
 
När man läser scenariot i 3.1 ser man att det finns krav på teknik för att kunna göra något 

sådant. Med dagens teknik är det fullt möjligt att ett sådant scenario skulle kunna utföras, rent 

tekniskt (Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). Men ser man närmare på kraven för ett 

sådant scenario ska fungera lättanvänt och pålitligt, växer tekniska frågor då varje teknisk 

utmaning måste lösas. De fem tekniska utmaningar som denna uppsats kommer att beröra är: 

 

1. Autentisering 

Autentisering behandlar hur användare identifierar sig mot ett trådlöst nätverk. Stycket tar upp 

frågor kring vilka tekniker som lämpar sig bäst för publika trådlösa nätverk. 

 

2. Prestanda och kvalitetsgaranti 

Prestanda och kvalitetsgaranti handlar om vilken prestanda en Wireless Internet Service 

Provider (WISP) kan erbjuda användare på ett trådlöst nätverk, samt om denna kan utlovas 

hela tiden. I uppsatsen kommer engelska uttrycket Quality of Service (QoS) att användas 

istället för kvalitetsgaranti. 

 

3. Signalräckvidd 

Signalräckvidd tar upp problem som kan uppstå om man inte signalstyrkan räcker till i ett 

trådlöst nätverk. Det tas även upp idéer som utvecklats runt om i världen kring publika 

trådlösa nätverk. 

 

4. Säkerhet 

Säkerhetsstycket behandlar olika säkerhetsmekanismer som kan vara alternativ att använda i 

en trådlös nätverksmiljö. Det tas även upp varför man bör använda dessa. 

 

5. Hälsoaspekt 

Sedan trådlösa tjänster dök upp har forskare pratat om strålningsrisker vid användning av 

trådlös hårdvara. Detta avsnitt tar upp strålningsfaror, farozoner, förslag till lösningar och ett 

sätt att beräkna strålningen.  
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3.2.1 Autentisering 
 
Hotspots skiljer sig till stor del från privata trådlösa nätverk när det gäller autentisering 

(Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). Publika hotspots ger tillträde till okända användare 

som kanske inte har varit anslutna till nätverket tidigare, medan privata nätverk oftast kräver 

autentisering med lösenord eller till exempel med Media Access Control (MAC)-

adresskontroll för att få tillgång till nätverket. För användare som till exempel användaren i 

scenariot 3.1 är det viktigt att han får tillgång till nätverket så snabbt och enkelt som möjligt. 

Men i dagsläget administreras flertalet hotspots unikt av olika operatörer vilket innebär att 

användare måste autentisera sig på nytt, varje gång de befinner sig i ett nytt hotspot. Även 

autentiseringstekniken skiljer sig oftast från hotspot till hotspot (Balachandran, Voelker & 

Bahl, 2004). Vissa ställen har till exempel inloggning via webbaserade interface medan andra 

till exempel har krav på installerad mjukvara för autentisering. Konfigurering så som 

frekvenser, kanaler och Service Set Identifier (SSID) kan också skilja från hotspot till hotspot 

vilket innebär att användaren måste konfigurera sin utrustning för att få kontakt med 

nätverket. Det har introducerats tredjepartssystem för att underlätta för användare att röra sig 

från hotspots till hotspot utan att behöva autentisera sig på nytt för varje plats. Exempel på 

dessa system är Choice (Bahl, Balachandran, & Venkatachary, 2001) och Spinach (SPINACH 

Information, 2005). Andra företag har metoder med förinställda konton för användare och 

engångsbiljetter med inloggningsuppgifter, men inga av dessa metoder förändrar att en 

användare måste använda sig av olika metoder för att logga in på olika hotspots. Med 

målsättningen att erbjuda ett enkelt och användarvänligt sätt att logga in på uppstår det frågor. 

Vilken autentiseringsmetod passar bäst för en fallstudiemiljö? Vad ska användaren autentisera 

sig med? Vore det en bra idé att använda sig av befintliga identiteter som till exempel e-

postadress eller till exempel pinkod från ett passerkort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access point Gateway 

Internet 

Figur 3.1 Autentiserad uppkoppling mot Internet (Fourati, Ayed & Benzekri, 2004) 
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3.2.2 Prestanda och kvalitetsgaranti 
 
En utmaning för trådlösa nätverksadministratörer är att kunna leverera tillräcklig kapacitet 

och att kunna täcka hela nätverket med dynamiskt varierande användarbelastning 

(Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). När användare betalar för att kunna koppla upp sig 

förväntar de sig ett visst minimum av QoS från nätverksleverantören, i form av tillräcklig 

trådlös bandbredd och att bandbredden delas ut jämnt mellan användare. Om man tar scenario 

3.1 som exempel. Johan ska överföra en större fil från flygplatsen till sitt kontor via ett 

trådlöst nätverk, samtidigt på samma nätverk behöver en annan användare också överföra en 

stor fil. När användarmönster ser ut på detta vis, är det viktigt att nätverket kan hantera 

nätverksbelastningen dynamiskt för att inte användaren som börjar överföra först, tar upp all 

bandbredd från andra användare tills att han eller hon är klar.  

 Enligt Balachandran, Voelker och Bahl har studier har gjorts på universitet, kontor och 

hos företag för att karaktärisera nätverksanvändning för att få en inblick i användarmönster. 

Trots att dessa miljöer har samma eller liknande trådlösa nätverkskonfigurationer är det oklart 

om deras användarmodeller och karaktäristik kan jämföras med publika trådlösa nätverk. För 

att hantera nätverksbelastning dynamiskt behöver leverantörer och administratörer ha 

förståelse för mobila användare och deras krav på QoS (Balachandran, Voelker & Bahl, 

2004).  

 Ett sätt att lösa ett problem som detta kan vara att installera en tillräcklig mängd sändare, 

som framöver i uppsatsen kommer kallas access points, samt att man konfigurerar dem för 

dynamisk utdelning av bandbredd, för att kunna hantera den beräknade belastningen av 

nätverket. Visar det sig att belastningen beräknas vara stor kan detta dock vara en metod man 

inte föredrar, då en installation av många access points resulterar i en större infrastruktur, och 

därmed högre underhållskostnader (Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). Ett annat problem 

som kan uppstå är att, en ökad mängd access points inom samma trådlösa nätverk begränsar 

antalet access points som kan kommunicera på samma kanal, då det är begränsad 

återanvändning av samma kanaler i 802.11x nätverk (IEEE 802® General Information, 2005). 

Ett alternativ till den lösningen är att leda användare till access points där de har mest 

bandbredd för att utföra sina informationsutbyten (Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). Om 

man tar scenario 3.1 som exempel igen, där Johan är användaren som behöver överföra en fil 

vid Smålands flygplats. Om det inte finns någon dynamisk utdelnings av bandbredd kan 

nätverket istället leda Johan till den access point där han kan få mest bandbredd för sin 

överföring, och därmed hinna med sin avgång. 
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3.2.3 Signalräckvidd
 
Trådlösa nätverk sänder data via radiofrekvensvågor i luften. Räcker inte vågorna till kommer 

inte data fram till användaren som vill komma åt data inom befintlig hotspot. Likaså för 

användare som rör sig mellan hotspots.  

 I dagsläget är signalstyrkan i trådlös hårdvara väldigt begränsad (Balachandran, Voelker 

& Bahl, 2004), vilket i sin tur innebär att signalräckvidden är väldigt begränsad. Om 

signalräckvidden av radiovågorna inte räcker till, kommer användare, med stor sannolikhet, 

att förlora kontakten med nätverket. För att nätverksleverantörer ska kunna erbjuda oavbruten 

anslutning, måste de se till att densiteten av access points inom hotspotsen är tillräcklig för att 

användare ska kunna röra sig mellan dem. 

 På senare tid har olika företag som erbjuder hotspots använt tekniken trådlöst LAN-till-

LAN. Genom att brygga ihop flera nätverk lyckas man täcka ett geografiskt större område, 

vilket innebär att användare kan röra sig friare inom ett hotspot. Företaget WiFi Metro har 

skapat ett så kallat hotzone i hela inre Seattle (Seattle Wireless, 2004). Detta hotzone erbjuder 

trådlöst nätverk i flera mils omkrets. På andra platser, som till exempel New York 

(NYCwireless, 2005), har man skapat trådlösa Metropolitan-Area Networks (MAN). Dessa 

nätverk bygger på liknande teknik och påstås erbjuda trådlöst nätverk utomhus, i flera mils 

omkrets. 

 Trots att dessa tekniker med att koppla ihop flera nätverk för att få ett stort nätverk, som 

sträcker sig över geografiskt stora områden, lyckas lösa problemen med räckvidden av 

radiofrekvensvågor, dyker det upp vissa problem. Användning av hårdvara från olika 

producenter som kanske inte är heterogen, kan skapa flaskhalsar i prestandan på nätverket. Att 

ha flera instanser som hanterar skötsel av nätverket kan leda till avbrott och säkerhetsbrister 

(Balachandran, Voelker & Bahl, 2004). 
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Figur 3.2 Översiktlig bild på WLAN-topologi (Answers.com, 2005) 
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3.2.4 Säkerhet 
 
I en trådlös nätverksmiljö behövs det säkerhetsmekanismer för att kunna erbjuda användare 

skydd av personlig och känslig data samt för att skydda nätverket mot attacker som till 

exempel Destributed Denial of Service (DDoS), samt ondsint bruk som till exempel 

avlyssning. En användare som är säkerhetsmedveten och inte litar på nätverks säkerhet, kan 

alltid använda sig av Secure Shell (SSH), Secure Socket Layer (SSL) eller VPN för att koppla 

upp sig mot sina egna nätverk, till exempel ett företags intranät. Men den vanliga användaren 

är oftast inte van vid användning av dessa säkerhetsmekanismer, då de kräver datorvana 

(Balachandran, Voelker & Bahl, 2004) och därför är det viktigt att det publika nätet är säkert i 

sig. Dessutom, när man kopplar upp sig mot en VPN-tunnel måste användaren skicka 

uppgifter som till exempel, användarnamn, lösenord och inloggningsnycklar, genom det 

publik nätet, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk om inte det publika nätet har några 

säkerhetsmekanismer.  

 

Intranät InternetWLAN 

Ev. brandvägg  

 

 

 

Figur 3.3 Uppkoppling av klient (Networkers AG, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Uppkoppling av klient med SSH eller SSL (Networkers AG, 2005) 

Intranät InternetWLAN 

Ev. SSH / SSL 
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Figur 3.5 Uppkoppling av klient med VPN-tunnel (Networkers AG, 2005) 
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I dagsläget uppnår man säkra nätverk genom att: varje användare autentiserar sig mot 

nätverket, varje användare autentiserar sig med hjälp av nycklar eller lösenord och 

paketkontrollerad trafik i nätverket. För att skydda personlig eller känslig data krypterar man 

den med hjälp av olika krypteringsmekanismer på olika nivåer. En vanlig 

krypteringsmekanism, i trådlösa nätverk med IEEE 802.11x standarder, är Wired Equivalent 

Privacy (WEP). I WEP finns det en fördefinerad nyckel i alla access points i nätverket. De 

trådlösa klienterna använder sig sedan av denna delade nyckel. Användare som kopplar upp 

sig mot det trådlösa nätverket med denna delade nyckel får tillträda till önskad data. Det finns 

dock två nackdelar att ta upp med användning av WEP i publika nätverk. Det är svårt att 

konfigurera WEP-nycklar för ett stort antal användare samtidigt som dessa användare är 

okända vid konfigurationen av nycklarna. Krypteringsalgoritmen RC4, som används för 

kryptering av data med WEP, har visats vara sårbara för attacker utifrån nätverket, till 

exempel DDoS-attacker (Whalen, 2002).  
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3.2.5 Hälsoaspekt 
 
1997 presenterade Federal Communications Commission (FCC) i USA riktlinjer för 

människans utsättning för radiofrekvensstrålning som även går under namnet 

mikrovågsstrålning. Dessa riktlinjer skapades för att värna om den allmänna publiken och 

vissa högriskarbetsgrupper, till exempel telekommunikationsarbetare och deras hälsa. 

Riktlinjerna anser att den allmänna publiken inte bör utsättas för mer än 1 mW/cm2 i mer än 

30 minuter, medan arbetare som till exempel telekommunikationsarbetare kan utsättas för 5 

mW/cm2 i 6 minuter. Anledningen till att arbetare, enligt riktlinjerna, kan utsättas för högre 

strålning motiveras med att de är medvetna om strålningen och kan därför skydda sig själva. 

Den allmänna publiken, till exempel folk som besöker parker och café som erbjuder trådlöst 

Internet, är inte med säkerhet medvetna om att de utsätts för någon strålning och kan därför 

inte heller skydda sig mot den (Brown, 2000). 

 Beroende på densiteten av mikrovågsstrålningen kan kroppsdelar hos människor riskeras 

att värmas upp. Kroppen har dock en tendens att kunna kompensera för uppvärmningen och 

den inte är för omfattande. Generellt sett orsakar strålningen från trådlösa nätverk väldigt lite 

uppvärmning av kroppsdelar på människor. Strålningen per kvadratmeter är för låg för att 

detta ska hända samtidigt som kroppen har förmågan att kompensera för uppvärmning. 

Hårdvarukomponenter som opererar i trådlösa nätverk är klassad som icke-joniserande 

strålning, till skillnad från till exempel röntgenapparater som är klassad som joniserad 

strålning, vilket innebär att röntgenapparatur måste operera under statliga standarder och 

industristandarder. FCC riktlinjerna berör därför endast icke-joniserande strålning (Brown, 

2000). 

 Enligt Brown är avståndet mellan användaren och sändaren i ett trådlöst nätverk ett viktigt 

område när man diskuterar hälsoaspekter. Utsättningen och absorberingen av icke-joniserad 

strålning är som störst nära en sändande antenn. I trådlösa nätverksmiljöer kan det finnas 

sändare och antenner på många ställen, till exempel i datorer, i skrivare, i taken och på 

väggarna. Strålningen hos de olika sorters antenner kan även variera. En omni-riktad antenn 

sänder signaler jämnt runt om sig, vilket innebär en svagare, men bredare strålning medan en 

riktad antenn sänder en stark strålning åt en riktning där man kan utsättas för kraftigare 

strålning per kvadratmeter. FCC har föreslagit att tillverkare och återförsäljare av sändare och 

antenner till trådlösa nätverk informerar kunder och användare om att strålningen är starkast 

nära dessa komponenter. De har även föreslagit att det för att finnas varningstexter samt 

förslag till vilket avstånd man bör hålla till komponenterna. 
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Brown tar även upp att frekvensen av mikrovågorna är ett viktigt ämne inom hälsoaspekt. 

Radiovågsfrekvensen som används i de trådlösa protokollen 802.11b/g är 2.4 GHz. När dessa 

protokoll utvecklades gick IEEE med på att designa dem enligt industristandard för trådlös 

teknologi vilket innebär att sändare opererar på olika kanaler för att sända data. De 

frekvensområden som används för dessa kanaler är olicensierade vilket innebär att de inte 

behöver stämma överens med riktlinjer från FCC. Men då IEEE 802® är en standard i sig kan 

användare missta sig och tro att detta är en standard som inte har några strålningshot mot 

hälsa (Brown, 2000). 

 Enligt Brown oroar sig forskare för dessa höga mikrovågsfrekvenser tillsammans med 

densiteten av den och längden av perioden som människor utsätts för den kombinerat med 

avståndet till strålningskällan och mängden av strålnings som människans kropp absorberar. 

Denna absorbering kallas fackligt för Specific Absorption Rate (SAR) (Brown, 2000). SAR 

en meter som anger mikrovågsstrålning och vilken absorbering en speciell kroppsdel har av 

denna på en given tidpunkt, enligt internationell standard, med hjälp av formeln som visas i 

modell 3.4 (Lin, 2000).  

 

 

)2/()||( 2 ρσ ESAR =  

 

 

Figur 3.6 SAR-formel (Lin, 2000) 

 

E är det elektriska fältet (Volt/meter), p är densiteten av kroppsdelen (kilogram/m3) och σ  är 

konduktiviteten (den elektriska ledningsförmågan) av en kroppsdel (siemens/meter). 
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3.2.6 Betalningsmodell 
 
Idag har många hotspots en låg nivå av nyttjande och är inte vinstgivande på grund av deras 

bristande användarvänlighet. Betalningssätt är ett problem som ofta ses som en större orsak 

till detta (Xia & Brustoloni, 2004). Existerande betalningsmodeller finns, men de har 

nackdelar som kan få många användare att välja andra alternativ. De fyra vanligaste 

betalningsmodeller idag är: prenumeration, pay-per-use, Prepaid Tokens och Virtual Prepaid 

Tokens. 

 Prenumeration fungerar så att man betalar en periodavgift på en viss summa och får 

tillgång till trådlös nätverksuppkoppling enligt prenumerationsavtal. En fördel med detta är att 

användaren endast betalar en fast och fixerad avgift enligt prenumerationsavtalet och kan 

därefter räkna med ständig uppkoppling tills nästa inbetalning. En nackdel kan vara att en 

användare inte vet om han eller hon kommer att använda nätverket under en hel 

prenumerationsperiod tillräckligt för att rättfärdiga kostnaden av prenumerationen (Xia & 

Brustoloni, 2004). 

 Pay-per-use fungerar så att man gör ett avtal med en WISP, där kunden lämnar ut uppgift 

om sitt bankkonto eller kreditkort. När användaren sedan använder sig att det trådlösa 

nätverket debiteras dennas bankkonto eller kredit på kostnaden av användandet. Detta kan 

vara en fördelaktig modell för spontana användare då de endast debiteras när de aktivt 

använder tjänsten. Många användare är dock tveksamma till denna modell (Xia & Brustoloni, 

2004) då tilliten till dessa leverantörer måste vara hög för att de ska lämna ut uppgifter så som 

bankkontonummer och kreditkortnummer. 

 Prepaid Tokens (PPT) är en betalningsmodell som är baserad på användar-id och 

lösenord. Praktiskt går det till så att användaren köper ett kort i en affär. När kortet köps 

aktiveras det och sedan kan användaren skrapa fram ett användarnamn med matchande 

lösenord. Beroende på hur mycket pengar användaren har betalat för kortet kan han eller hon 

nu använda det trådlösa nätverket, för denna summa. Användaren behöver inte skaffa något 

konto för att använda PPT, utan kortet används tills att det är slut på värde eller till dess 

giltighetstid har gått ut. En fördel med PPT är att de utgör låg risk för användaren. Det vill 

säga att, blir användaren av med sina inloggningsuppgifter eller om användaruppgifterna 

faller i fel händer, har användaren endast förlorat summan som han eller hon betalade för 

detta kort. Användaren riskerar inte någon personlig eller känslig information kommer i 

felaktiga händer (Xia & Brustoloni, 2004).  
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En nackdel är att det kan vara begränsad tillgång av PPT. Hittar användaren ingen 

återförsäljare, eller har återförsäljaren stängt kan inte användaren få tillgång till det trådlösa 

nätverket. 

 Virtual Prepaid Tokens (VPT) är den nyaste betalningsmodellen av de fyra nämnda. En 

användare kan köpa VPT från en återförsäljare, utan att ha någon relation med dem före eller 

efter ett specifikt användningstillfälle. Användare köper VPT från en tredjeparts-server före 

ett användningstillfälle av en trådlös nätverkstjänst. Liknande PPT behöver inte användaren 

att skapa något konto, eller upprätta någon prenumeration hos någon specifik WISP. Fördelar 

med VPT är att användaren sparar tid vid att kunna köpa tjänsten online och att man sparar 

pengar då ingen personal behövs för att köpa VPT. Nackdelar är att de flesta nuvarande 

publika trådlösa nätverk är konfigurerade så att användaren först autentiserar sig för att sedan 

kunna använda nätverket. VPT måste köpas online, vilket innebär att nätverken måste ställas 

in så att användaren tillåts att ansluta till tredjeparts-servern som säljer VPT, utan att behöva 

autentisera sig, för att kunna använda tjänsten (Xia & Brustoloni, 2004). 

 

 

 

 

 

Access point 

Internet 

Gateway Betalningsserver 

 

 

Figur 3.7 Autentiserad uppkoppling mot betalningsserver 
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4. Empirisk undersökning 
 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera de intervjuer som jag har gjort med 

de tre utvalda aktörer. Samtliga aktörer har godkänt att jag använder deras namn och 

jobbtitel eller inriktning i uppsatsen. 

Beställare: 

Johnny Fyrman, strategisk IT-chef 

Verkställare: 

Niklas Brandt, systemadministratör 

Användare: 

Ida Rydh, programmet för samhällsanalys och välfärdsutveckling 

Marcus Jantell, systemvetenskapligt program 

Mathias Waller, datalogi 

Robert Persson, systemvetenskapligt program 

Sofia Bryborn, systemvetenskapligt program 
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4.1 Intervjuer 

 

Frågor som ställdes till de olika aktörer, samt deras svar på dessa frågor presenteras här.  

4.1.1 Beställare 

1. Autentisering: 

Fråga 1: Är det planerat att användare ska logga in eller är trådlöst campus fritt? 

Svar: Det trådlösa nätet kommer att krävs inloggning. Anledningen är att det finns ett krav 

från SUNET att använda ska kunna identifieras. Dock ska vi se till att det finns hantering för 

gäster, via engångslösen så man kan ta tillgång till nätet ett par timmar/dagar. 

 

Fråga 2: Utifall inloggning; vilka uppgifter är planerade att användare ska logga in med? 

Svar: Samma som man loggar in i det fasta nätet med. 

 

2. Prestanda och kvalitetsgaranti: 

Fråga 1: Har ni tagit hänsyn till dynamisk tilldelning av bandbredd när ni planerade trådlöst 

nätverk på campus? 

Svar: Utrustningen klarar trafikprioritering, om det kan kallas dynamiskt. Nätet (antennerna) 

klarar 802.11b och 802.11g parallellt. 

 

Fråga 2: Kommer det att finnas en begränsning på hur många som får vara uppkopplade mot 

det trådlösa nätverket samtidigt? 

Svar: Nej, inte inledningsvis. 

 

3. Signalräckvidd: 

Fråga 1: Hur stor räckvidd har ni planerat att trådlöst nätverk på campus ska täcka? 

Svar: Utbyggnaden sker i etapper. Steg 1 öppna ytor, bibliotek och större föreläsningssalar. 

Steg 2 övriga föreläsningssalar och vissa platser utomhus.  Räckvidden på antennerna får 

avgöra lite. 

 

Fråga 2: Har ni planerat trådlös uppkoppling i studentlägenheterna?  

Svar: Nej. 

 

 29



4. Säkerhet: 

Fråga 1: Vilka säkerhetsmekanismer (dvs skydd mot t ex DDoS attacker) är planerade för 

trådlöst nätverk på campus? 

Svar: Inga. 

 

Fråga 2: Har ni planerat för kryptering av data på trådlöst campus? 

Svar: All trafik är från början krypterad, via dynamiska nycklar. Ställer dock krav på 

klienterna. 

 

5. Hälsoaspekt: 

Fråga 1: Har ni tagit hänsyn till avstånd från sändare till användare när ni planerat vart de 

skall placeras ut? Vilka avstånd har ni beräknat och baserat på hur mycket strålning? 

Svar: Målet är så långt avstånd som möjligt, de kommer att placeras främst i taket. Vid de 

kontakter vi hade med SSI (strålskyddsinstitutet) så fanns det inga gränsvärden för trådlösa 

nät. Effekten är dock ca 10% av en mobiltelefon. Problemet är att lite+lite+lite blir ganska 

mycket. 

 

Fråga 2: Har ni planerat att informera de som befinner sig på campus att det finns en 

strålningsrisk på grund av de utsatta sändarna? Har ni någon policy för detta eller kanske tittat 

på någon annans policy kring detta? 

Svar: Information kommer att ges, men via allmänna kanaler. Vi har varit i kontakt med ett 

par andra universitet, utan att detta gett något. Inga övriga åtgärder planerade.  
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4.1.2 Verkställare 
 
1. Autentisering: 

Fråga 1: Kommer det att krävas inloggningsuppgifter för att använda trådlöst campus eller 

kommer det att kunna användas fritt? 

Svar: Det kommer att krävas inloggning då SUNET kräver att man har inloggning för att 

använda deras nätverk. Det kommer att se ut någorlunda som i dagsläget där man 

automatiskt kommer till en inloggningssida när man påbörjar sin surfning. 

 

Fråga 2: Utifall inloggning; vilka uppgifter ska användare ange för att logga in? 

Svar: Det kommer att se ut som inloggningen gör i dagsläget. Användare anger sitt 

inloggningsnamn och lösenord, samma som till studentportalen etc. Det kommer att finnas en 

användarhierarki i nätverket. Administratörer har sin inloggning som ger dem tillgång till 

den administrativa delen av nätverket. Lärare kommer ha sin inloggning som låter dem se sin 

del av nätverket och längst ner kommer studenter att finnas med deras inloggning som ger 

dem deras vy. 

 

2. Prestanda och kvalitetsgaranti: 

Fråga 1: Kommer det att vara dynamisk tilldelning av bandbredd på trådlöst campus? 

Svar: I dagsläget finns det ingen teknik som stödjer dynamisk laddning i trådlösa nätverk. 

Man kan sända och ta emot enligt befintlig bandbredd. 

 

Fråga 2: Finns det något tak på utrustningen på hur många användare som kan vara 

uppkopplade samtidigt? Om ja, hur många? 

Svar: Det kommer hårdvarumässigt sett finnas ett tak på 50 användare per access point. Men 

det kommer att finnas tillräckligt med access point för att alla ska kunna koppla upp sig. För 

att återvända till första frågan. Varje access point kommer att kunna sända/ta emot i 54 Mbit 

enligt protokoll. Då det finns en gräns på 50 användare per access point innebär det att en 

användares lägsta bandbredd kommer att vara ungefär 1 Mbit. 
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3. Signalräckvidd: 

Fråga 1: Hur stor räckvidd kommer trådlöst campus att ha? 

Svar: Alla skolans byggnader är planerade att täckas. Först och främst kommer gallerian, 

MSI, K-huset och det nya biblioteket att täckas. Utomhus, nära byggnaderna kommer man att 

kunna komma åt det trådlösa nätverket, men det är inte tänkt att man ska kunna använda det 

trådlösa nätverket utomhus. Till en början planerades det att implementeras så att man skulle 

kunna ansluta sig utomhus på med access points i lyktstolparna, men det fanns inget intresse 

av detta från den betalande sidan. 

 

Fråga 2: Kommer räckvidden täcka studentlägenheter på campus? Om inte, finns det planer 

på att bygga ut nätverket senare för att täcka dem? 

Svar: Inga lägenheter kommer ha möjlighet att ansluta sig till det trådlösa nätverket. Det 

finns inte heller några planer om att de ska kunna det. 

 

4. Säkerhet: 

Fråga 1: Vilka säkerhetsmekanismer (skydd mot DDoS-attacker och liknande) kommer att 

finnas på trådlöst campus? 

Svar: Samtidigt som att det trådlösa nätverket implementeras kommer det att installeras en 

central brandvägg som kommer att täcka både det trådlösa nätverket samt det trådbundna 

nätverket. 

 

Fråga 2: Kommer data att krypteras på trådlöst campus? Om ja, vilken krypteringsmetod? 

Svar: Hela det trådlösa nätverket kommer att krypteras. Metoder kommer med största 

sannolikhet att variera på de olika hierarkinivåerna. Men teknikerna kommer att vara WEP 

och WPA. WPA är den säkrare tekniken och kommer med största sannolikhet att användas på 

administratörsnivå då den kommer att krävas bäst säkerhet medan studentnivån antagligen 

kommer ha WEP. 
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5. Hälsoaspekt: 

Fråga 1: Vilket avstånd till användare har ni beräknat på utplacering av sändare till det 

trådlösa nätverket? Hur mycket strålning räknar ni med att varje sändare avger 

(mW/kvadratcentimeter)? 

Svar: Enligt våra källor strålar mobiltelefoner runt tio gånger mer än ett access point, så vi 

har inte beräknat någon strålning alls när vi planerat vart vi ska installera sändare till det 

trådlösa nätverket. Det är även värt att nämna att det finns en GSM-mobilmast från Telia i 

biblioteket. Den strålar mycket mer än vad det trådlösa nätverket kommer att göra.  

 

Fråga 2: Kommer det att finnas varningstext vid sändare för att informera användare att en 

sändare finns där? 

Svar: Det kommer inte att finnas någon varningstext på utrustningen. Vi kommer att försöka 

dölja utrustningen i största mån, både av säkerhets- och kosmetiska skäl. 
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4.1.3 Användare 

1. Autentisering: 

Fråga 1: Tycker du att trådlöst campus borde ha någon inloggning eller ska det vara fritt? 

Marcus: Av säkerhetsskäl så är nog inloggning att föredra (beroende på hur man 

konfigurerar det) och det stör inte mig ett dugg att logga in. 

Robert: Jag tycker det borde vara inloggning så att personer som inte är studenter belastar 

studentnätet. 

Sofia: Ja, det borde ha inloggning eftersom det ska vara till för studenter och inte andra 

människor ska kunna komma till VXU och surfa på nätet. Det är ju en säkerhetsfråga också 

eftersom man kan ha koll på vilka som använder samt missbrukar sin användning. 

Mathias: Inloggning 

Ida: Inloggning. 

 

Fråga 2: Vilken sorts inloggningsuppgifter skulle du föredra att använda för att logga in? 

Marcus: Samma uppgifter som man anger nu vore det bästa tycker jag. 

Robert: Unikt användarnamn som delas ut av student IT och valfritt lösenord. 

Sofia: Samma inloggningsuppgifter som används för inloggning på övriga konton som tillhör 

vxu. Möjligen att man inte ska kunna ändra sitt lösenord utan i stället använda det som man 

får tilldelat sig i början eftersom det består av olika typer av tecken.   

Mathias: Användarnamn & lösenord, som det är idag. 

Ida: Liknande dagens inloggning på skolans datorer, funkat bra för mig. 

 

2. Prestanda och kvalitetsgaranti: 

Fråga 1: Räknar du med samma nätprestanda dvs hastighet som i din studentlägenhet? 

Marcus: Nä, bryr mig inte så mycket om hur snabbt det är. Någorlunda snabba svarstider och 

nerladdning är att föredra. 

Robert: Absolut. 

Sofia: Ja, eftersom vi som studenter är bortskämda med bra uppkoppling hemma kan det ju 

tänkas att vi även har samma krav på campus.  

Mathias: Självklart, det är ju ett internt nät. 

Ida: Ja.
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Fråga 2: Tycker du att det skulle vara acceptabelt att det fanns begränsat antal användare som 

kan använda trådlöst campus samtidigt? 

Marcus: Det är inte acceptabelt om inte alla kan ansluta sig.  

Robert: Nej, ska man satsa på trådlöst nätverk är det ingen mening att begränsa 

användandet. Det är i så fall bättre att vänta tills de har resurser att installera trådlöst fullt 

ut. 

Sofia: Detta skulle nog medföra problem eftersom som studenter är väldigt beroende och 

benägna att vara uppkopplade alltid. Men någon gräns det kanske måste finnas. 

Mathias: Nej, Accesspointrar som krävs för att täcka upp ett campus måste ha prestanda för 

alla ändå. 

Ida: Acceptabelt? Nja tycker väl att alla ska kunna utnyttja det.

 

3. Signalräckvidd: 

Fråga 1: Vart (fysiskt) skulle du vilja använda trådlöst Internet på campus för studier? 

Marcus: På universitetet med nära omnejd. 

Robert: Det skulle vara främst i gallerian men även utomhus om vädret tillåter det. 

Sofia: I alla byggnader då även restaurangerna och givetvis biblioteket vore ju bra. Samt i 

utomhusmiljöerna närmast universitets byggnader, alltså kanske inte bland bostadshusen. Om 

det ska vara trådlöst måste man ju känna av att det kan användas fullt ut och inte begränsat 

som det är idag. 

Mathias: Inom hela skolområdet, dvs .. så fort du trampar på skolans domäner.. från 

parkeringsrutan till cykelställ ska de funka 

Ida: Skolan med omnejd.

 

Fråga 2: Skulle du vilja ha trådlöst Internet i din studentlägenhet istället för Internet via kabel?  

Marcus: Hade väl varit ok, men inget måste för min del. 

Robert: Det hade varit väldigt praktiskt att slippa kablarna i lägenheten. 

Sofia: Ja, det skulle vara en trevlig lösning, fast eftersom många använder stationära datorer 

hemma är det kanske tillräckligt med det som finns idag via kabel. Men det är ju ingen dålig 

idé, fast troligen dyr.   

Mathias: Nej, meningslöst. 

Ida: Inte nödvändigt men det hade varit bra. 
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4. Säkerhet: 

Fråga 1: Skulle du känna dig säker vid användning av trådlöst campus? (mot DDoS-attacker 

och liknande) 

Marcus: Japp. 

Robert: Absolut, om skolan installerar trådlöst nätverk bör de ha samma säkerhetsprestanda 

som nuläget. 

Sofia: Jag skulle nog känna mig säker, men säkerhetsfrågan är ju förmodligen något som mer 

oroar IT-avdelningen. Fast visst risken är kanske större att nätet utsätts för div. angrepp 

eftersom trådlösa nät känns mer sårbara.  

Mathias: Bryr mig inte, var och en ansvarar för sin egen dators säkerhet. 

Ida: Nej, inte riktigt säker, hade varit väldigt uppmärksam. 

 

Fråga 2: Skulle du vilja att den trådlösa uppkopplingen på campus är krypterad? 

Marcus: Om det skulle vara aktuellt, så ja. 

Robert: Inget som jag känner skulle vara nödvändigt. 

Sofia: Ja, det vore nog en bra idé, men frågan är om det är nödvändigt. Informationen som 

skickas på nätet kanske inte ses som speciellt hemlig eller så, men för allas säkerhet vore det 

en bra lösning. 

Mathias: Vilket som, fördelar och nackdelar väger lika (nej om jag måste välja ett). 

Ida: Ja. 

 

5. Hälsoaspekt: 

Fråga 1: Tror du att det finns strålningsrisker vid användning av trådlöst nätverk? 

Marcus: Ingen aning. 

Robert: Är inte så påläst inom området men visst finns säkert risken. 

Sofia: Alla tekniska prylar medför väl någon typ av strålning, men det är ju inget man tänker 

på varje dag när man t ex använder sin mobil. Jag tycker ofta det är så att så fort media 

påpekar något om strålning så pratar man om det ett tag, sen återgår man till det vanliga. 

Fast visst i slutändan kanske vi kommer ha så mycket prylar omkring oss att vi utsätts för 

strålning hela tiden. 

Mathias: Inte större än att använda mobil eller micro, dvs jag löper samma risk va jag än gör 

i vardagliga livet ändå. 

Ida: Ja. Alla elektroniska prylar strålar, så varför inte dessa? 
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Fråga 2: Tycker du att skolan skall informera om eventuella hälsorisker som finns vid kontakt 

med trådlöst nätverk? 

Marcus: Om aktuellt, ja. 

Robert: Nej det känns inte nödvändigt.  

Sofia: Ja, det är väl deras rättighet att göra det. Det bör väl i alla fall finnas med i regler & 

föreskrifter om det är befogat. Jag har ingen kännedom om hur hälsorisken ser ut idag eller 

vad som tolkas som en risk.  

Mathias: Nej, detta är inte USA, vi behöver inte sätta ut varningstexter för allt, folk får 

använda eget omdöme. 

Ida: Ja. 

 

6. Betalningsmodell 

Fråga 1: Om du har en fast inkomst, skulle du betala för att få använda trådlöst Internet. Till 

exempel i centrum där du bor, på café och restauranger? 

Marcus: Troligtvis inte. 

Robert: Absolut, hade varit skönt att kunna surfa på till exempel ett café. 

Sofia: Det är en självklarhet att betala för att använda sig av ett trådlöst nät, men då 

förväntar man sig också en hög prestanda och service. När det gäller fika- och matställen är 

det en bra idé att erbjuda trådlösuppkoppling. 

Mathias: Nej, är jag på café eller restaurang har jag inte gått dit för att surfa. 

Ida: Nja inte som det är nu, men i framtiden kanske. 

 

Fråga 2: Hur skulle du helst vilja sköta betalning av trådlöst Internet? Fast månadsavgift 

(abonnemang)? Vanlig fakturering där du betalar per minut/megabytes? Förutbetald tid, 

liknande kontantkort till mobiltelefoner? En annan metod? 

Marcus: Om jag hade valt tjänsten hade jag velat betala med abonnemangsmetoden. 

Robert: Hade nog tyckt att det varit smidigast att betala en förutbetald tid. För då kan man 

fylla på sitt "kontantkort" efter behov. 

Sofia: Om man inte surfar så mycket och på offentliga platser kan ju ett kontantkort vara en 

bra lösning. Om man sitter på ett café är det säkert en bra idé för att få fler att surfa eftersom 

man betalar direkt och inte i efterhand. Det skulle jag tycka i alla fall. 

Mathias: En kombination och/eller möjligheten att välja mellan kontantkort och 

månadsavgift, så man kan välja abonnemang efter behov. 

Ida: Fast månadsavgift och sedan fri tillgång. 
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5. Analys 
I analysdelen av uppsatsen försöker jag dra slutsatser utifrån teoridelen och emperidelen med 

hjälp av vad som skrivits där om de sex huvudämnena i uppsatsen som är: 1. Autentisering, 2. 

Prestanda och kvalitetsgaranti, 3. Signalräckvidd, 4. Säkerhet, 5. Hälsoaspekt och 6. 

Betalningsmodell. Jag avslutar uppsatsen med en egen reflektion på arbetet med denna 

uppsats. 

5.1 Tekniska utmaningar 

5.1.1 Autentisering 
 
Trådlöst nätverk på campus kommer inte att vara ett publikt nätverk där alla kan koppla upp 

sig mot Internet. Det kommer att vara ett privat nätverk för studenter, lärare och andra 

anställda vid skolan. Detta innebär att autentisering är viktigt för det här nätverket för att inte 

låta obehöriga få tillträde. I intervju med både beställare och verkställare får man fram att det 

kommer att vara inloggning på det här trådlösa nätverket. Denna inloggning kommer att ske 

med användarnas nuvarande användarnamn och lösenord, som de redan använder idag för 

inloggning till det trådbundna nätverket. Som man ser i intervjuer med användare är detta 

precis vad de vill ha vilket man kan se som en positiv sak. På grund av inloggning med 

användarnamn och lösenord kommer inte någon identifiering av användare med hjälp av 

MAC-adresser behövas, som även är en metod att identifiera användare på, som det står i 

analysdelen. Detta kan man även se i studentlägenheter på campus. För ett par år sedan gick 

man i majoriteten av lägenheterna över till inloggning med hjälp av användarnamn och 

lösenord, istället för att ha identifiering av MAC-adresser som autentiseringsmetod. Hela det 

trådlösa nätverket på campus kommer att administreras av samma administrationsgrupp. Detta 

innebär att användare inte kommer att behöva oroa sig om inställningar av frekvenser, kanaler 

och SSID, vilket gör det lättare att använda för mindre datorvana användare. 
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5.1.2 Prestanda och kvalitetsgaranti 

Trådlöst nätverk på campus kommer inte att vara en tjänst som användare betalar för, bland 

annat för att SUNET, som är leverantör av Internet till tjänsten, inte tillåter det samt för att det 

är en tjänst som ska finnas gratis för studenter, lärare och andra anställda på universitetet. 

Med detta som grund kan inte användaren juridiskt sett kräva någon speciell prestanda eller 

kvalitet på tjänsten som till exempel en användare på ett trådlöst nätverk som han betalar för 

kan. Studenter har dock önskemål om att den trådlösa uppkopplingen på campus ska ha bra 

svarstider och någorlunda hastighet för att de ska kunna använda tjänsten som ett hjälpmedel 

för deras studier vid skolan. Enligt verkställaren för det trådlösa nätverket på campus kan man 

idag inte utföra någon dynamisk utdelning av bandbred på trådlösa nätverk. Men enligt dem 

kommer det att finnas tillräckligt med access points utplacerade i skolans byggnader för att 

alla studenter ska kunna koppla upp sig och använda tjänsten utan problem med prestandan. 

Enligt både beställaren och administratören kommer nätverket att vara uppdelat i olika 

hierarkiska lager. Detta görs för att säkra en viss utlovad prestanda till olika sorters 

användare, till exempel, 70 % bandbredd till studenter, 20 % bandbredd till lärare och 10 % 

bandbredd till administration. 

5.1.3 Signalräckvidd 

Signalräckvidd är inte ett lika stort problem vid bygge av trådlöst nätverk på campus som till 

exempel om man skulle bygga ett trådlöst nätverk som täckte hela Växjö. Tanken med det 

trådlösa nätverket på campus är att det ska täcka alla skolbyggnader och inte mer. Men då 

signaler från access points är omni-strålande (signaler sänds ut sfäriskt) kommer man att 

kunna sitta utomhus nära byggnaderna och kunna använda det, med största sannolikhet. Men 

om man till exempel rör sig från MSI till M-huset kommer man antagligen att tappa 

uppkopplingen mot nätverket någon gång på vägen. Tanken var från början, enligt 

administratören, att man ville täcka hela campus med hjälp av access points i lyktstolpar, men 

det fanns inget intresse av den idén från finansiärer till projektet. Flera användare berättar i 

intervjuerna att de vill kunna använda tjänsten på flera ställen än i skolbyggnader. Till 

exempel att man från att ha parkerat sin bil på campus kan koppla upp sig mot nätverket en 

gång för att sedan vara uppkopplad under hela tiden man rör sig på campus tills man åker 

därifrån igen. Det trådlösa nätverket på campus kommer inte att täcka några lägenheter, och 

det finns heller inga planer på detta då det är hyresvärdarna som står för beslut och kostnader 

för ett sådant projekt, enligt verkställaren. 
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5.1.4 Säkerhet 

Enligt intervjuerna med användare kan man se att de förväntar sig liknande säkerhet som 

finns på skolans nätverk idag. Vad detta innebär för säkerhet är antagligen lite oklart för 

användarna, men det innebär att de känner sig säkra med det nuvarande trådbundna systemet. 

Enligt verkställaren kommer en gemensam brandvägg för både det trådlösa nätverket och det 

trådbundna nätverket att installeras när det trådlösa nätverket implementeras. Detta innebär att 

både det trådlösa nätverket och det trådbundna nätverket kommer antagligen att bli säkrare än 

vad det nuvarande nätverket är. Enligt både beställaren och verkställaren kommer all trafik på 

det trådlösa nätverket att krypteras med olika krypteringsmetoder på olika hierarkiska nivåer. 

Detta är något som de flesta användare som ställt upp på intervjuer vill ha och utdelning av 

krypteringsnycklar till användare kommer automatiskt att delas ut när de loggar in på 

nätverket. Om användare vill koppla upp sig med SSH, SSL och VPN för ytterligare skydd 

ligger det på användarnivå, vilket innebär att det är något som de själva får installera på sina 

datorer som de kopplar upp sig med. 

5.1.5 Hälsoaspekt 

I Sverige finns det inga gränsvärden på hur mycket trådlösa komponenter får stråla, som även 

beställaren svarar i intervjun. Och både beställaren och verkställaren är överens om att 

strålningen från access points är väldigt låg. Så låg som 10 % av vad en mobiltelefon strålar. 

Beställaren nämner att effekten dock kan vara högre då det kommer att installeras många 

access points i skolans byggnader för att hantera användarantalet och signalräckvidden. 

Därför kommer dessa access points främst att installeras i byggnaderna tak för att öka 

avståndet från användare till sändare. Från användarnas sida finns det inte så mycket oro för 

detta. Men samtidigt har inte trådlösa nätverk tagits upp i media som en strålningsrisk på 

samma sätt som till exempel mobiltelefoner har. Beställaren och verkställaren för det trådlösa 

nätverket på campus verkar inte tycka att strålningen från access points kommer att vara 

någon hälsorisk. Detta baseras på att strålningen är mindre än strålningen från mobiltelefoner 

och på att Strålningsskyddsinstitutet i Sverige inte har några gränsvärden satta. Verkställaren 

tar även upp att det finns en mobilmast från Telia i biblioteket när jag frågar om de kommer 

placera ut varningstexter på alla access points. I biblioteket finns det ingen information om 

denna mast som enligt verkställarens källor strålar mycket mer än ett access point.  
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I mina egna källor har jag ett uttalande från Mr. Vic Hayes från Lucent Technology som låter: 

”No verified reports exist of injury to human beings who have been exposed to 

electromagnetic fields within the limits of frequency and (specific absorption rate) specified 

by previous ANSI standards, including ANSI-C95 1-1982. Measurements have shown that 

routine exposure of users and other persons to low-power portable, mobile-power portable, 

mobile transceivers, and cellular phones do not induce rates of radio frequency absorption that 

exceed any of the maximum permissible rates of energy absorption defines by these 

guidelines (IEEE ANSI). Therefore, based on present knowledge, the exposures of low-power 

transceivers are considered to be without risk for the user and the public.” (Brown, 2000).  

Här säger Hayes att det inte finns några risker för människor som ofta rör i miljöer där det 

finns strålning från komponenter som jämföras med access points.  

5.1.6 Betalningsmodell 

Som tidigare sagt i analysen kommer inte betalning för trådlöst nätverk på campus att vara 

aktuellt. Betalningsmodell tas upp i uppsatsen för att jag kommer att använda detta i 

kommande studier av publika trådlösa nätverk. I mina intervjuer med användare fanns det 

inget större intresse för betalning av trådlöst nätverk på publika platser. Detta tror jag beror på 

att studenter är vana vid att ha gratis Internetleverans från SUNET i sina lägenheter. Skulle 

jag ha intervjuat användare med fast inkomst och med behov av en sådan tjänst i sitt arbete, 

eller om jag hade frågat studenterna som svarat på intervjufrågorna om två år tror jag att 

svaren hade sett annorlunda ut i mina intervjuer. Svaren kring vilket betalningsmodell som 

hade föredragits vill de flesta ha abonnemang eller förutbetald tid. Vad gäller förutbetald tid 

kommer det att vara intressant i kommande studier att intervjua användare kring vilket sorts 

förutbetald tid som kommer att föredras då just tjänster som Prepaid Tokens och Virtual 

Prepaid Tokens är under stor utveckling. 
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5.2 Reflektion 
  

Det har varit mycket intressant och lärorikt att skriva om trådlösa nätverk. Innan jag valde 

ämne hade jag varit i kontakt med ämnet praktiskt, men inte på denna nivå. Under uppsatsen 

gång och läsandet har det varit intressant att läsa om de bekymmer som kan uppstå med 

trådlösa nätverk som en vanlig användare oftast inte tänker på, till exempel hur man praktiskt 

ska lösa en betalningsmodell eller placera ut access points. Det har även varit oerhört lärorikt 

att ta kontakt med personer och intervjuat dem om ett ämne som man jobbar seriöst med. 

Likaså gäller intervjuer med studenter. 

 

5.3 Resultat 
 

För att avsluta uppsatsen är det lämpligt att jag försöker svara på min frågeställning som 

lyder: 

• Hur kommer ett trådlöst nätverk på campus vid Växjö universitet att se ut och 

kommer det att uppnå användarnas krav? 

 

För att besvara den första delen av frågan så hänvisar jag till empirin och analysen i 

uppsatsen. En kort sammanfattning är att det trådlösa nätverket kommer att täcka alla skolans 

byggnader och utomhus tätt inpå byggnaderna. Det kommer att finnas kapacitet till att alla 

studenter och andra tänkbara användare kommer att kunna koppla upp sig emot Internet via 

det trådlösa nätverket med bra prestanda. Access points kommer i första hand att placeras ut i 

taken i byggnaderna och resten kommer att döljas så väl som möjligt. Det kommer att krävas 

inloggning med användarnamn och lösenord och samma regler för säkerhet och användning 

kommer att gälla likt det nuvarande trådbundna nätverket. Angående säkerhet mot attacker 

kommer en ny brandvägg att installeras centralt i nätverket som täcker både det trådlösa och 

det trådbundna nätverket. 

Enligt intervjuer med beställare, verkställare och användare verkar planerna för nätverket att 

uppnå användarnas krav på de flesta områdena. Det är svårt att undersöka denna frågan innan 

nätverket är realiserat men jag tror, enligt empiri och analys, att användarnas krav kommer att 

uppfyllas om de nuvarande planerna för det trådlösa nätverket på campus kommer att ligga till 

grund för installationen av det. 
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5.4 Framtid 
 

Jag tror väldigt mycket på ett trådlöst campus och att det kommer att användas flitigt av både 

lärare och studenter. Idag är många nätverkskontakter i skolan sönder samtidigt som studenter 

med bärbara datorer ökar. Trådlösa nätverkskort är billiga och jag tror att många kommer att 

investera i sådana. Jag har varit i kontakt med Lindköpings universitet som implementerade 

ett liknande nätverk för några år sedan, och enligt dem så används det flitigt. Jag tror även att 

samtidigt som att organisationer, skolor, universitet och företag börjar installera trådlösa 

nätverk så kommer efterfrågan på publika trådlösa nätverk i till exempel städer etc. att öka i 

Sverige. 
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