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Abstrakt 
Titel: Det trådlösa samhället – En utredning av rättsläget, säkerhetsläget och  

 säkerhetsmedvetandet vid användning av trådlöst hemmanätverk.  

 

Författare: Karl Arneng, Mattias Engström 

Kurs: IVC 730, Examensarbete på C-nivå 

Datum: 26 maj 2006 

 
Användningen av trådlöst nätverk blev under början av 2000-talet mycket populärt bland 

privatpersoner, genom dess mobila fördelar, Tekniken medförde många fördelar, men också 

många nackdelar och frågan var hur många som verkligen hade blivit uppmärksammade på 

eller kände till dessa och därefter valt att skydda sina trådlösa nätverk.  

 

Det främsta syftet med denna uppsats var därmed att undersöka på vilken nivå 

säkerhetsmedvetandet låg i samhället vid användning av trådlöst nätverk vid gällande 

tidpunkt. Vidare handlade det också om att reda ut gällande rättsläge , vid handlingar mot 

eller via ett trådlöst nätverk, och mäta hur utbredd säkerhetsanvändningen var bland trådlösa 

hemmanätverk. För att besvara detta utgick vi från ett positivistiskt och deduktivt synsätt, 

med kvalitativa intervjuer för att reda ut gällande rättsläge, pejling av trådlöst nätverk för att 

mäta säkerhetsläget och kvantitativa enkätintervjuer, för att få fram typer av 

säkerhetsmedvetande, bland användare av trådlöst hemmanätverk. Innehållet i alla intervjuer 

baserades på fastställd fakta kring trådlöst nätverk, risker med tekniken, riskförebyggande 

säkerhetsrutiner och Svensk lag.  

 

Vi konstaterade slutligen att gällande rättsläge för närvarande var föråldrat och inte anpassat 

att hantera de risker som trådlöst nätverk hade medfört. Vidare visade resultatet på ökad 

säkerhetsanvändning bland trådlösa nätverk i samhället, och att det överlag var yngre 

användare som stod för denna ökning. Yngre användare visade sig även överlag ha ett högre 

säkerhetsmedvetande, än äldre, och då särskilt hög teknisk kunskap.  

 

 

 

Nyckelord: WLAN, trådlöst nätverk, säkerhetsmedvetande, Wardriving. 

Språk: Svenska 
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Abstract 
Title: The wireless community - An investigation of the state of the general  

 legal context, the state of security and the security awareness in usage   

 of WLAN for the home. 

 

Author: Karl Arneng, Mattias Engström 

Course: IVC 730, Bachelor Thesis C-level 

Date: 26 May 2006 

 
The usage of Wireless local area networks (WLAN) became very popular amongst private 

citizens, during the beginning of the 21 century, because of its mobile advantages. The 

technology brought many advantages, but also many disadvantages and the question was how 

many had noticed or knew that these existed and afterwards had chosen to secure their 

WLAN. 

 

The main purpose of this thesis was to examine the current level of security awareness, in the 

community, when using WLAN. Other goals were to investigate the current general legal 

context, about actions against or through a WLAN, and measure the widespread usage of 

security within WLAN. To answer this we used a positivistic and deductive approach, with 

qualitative interviews to sort out the current general legal context, Wardriving to find and 

measure the current state of security within WLAN's and quantitative questionnaires to find 

out the most common types of security awareness amongst users of WLAN. The content of all 

this was based on facts about the WLAN technology, the risks that comes with it, risk 

preventing security routines and the Swedish law. 

 

Finally we established that the current general legal context was out-of-date and not adapted 

to handle the new risks that WLAN had brought. Further on the result also showed a 

increased usage of security amongst WLAN in the community and that the main reason for 

this was the younger WLAN owners. Younger users also turned out to have higher security 

awareness, than older users, and particularly very high technical knowledge. 

 
Keywords: WLAN, Wireless local area network, security awareness, Wardriving. 

Language: Swedish 
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1. Inledning 
 

Det trådlösa samhället, kan vara en passande beskrivning av vart tekniken idag är på väg. Från 

en början var användningen av vanliga kablat nätverk tillräckligt för att upprätthålla ett 

hemmanätverk och tillfredställa privatpersoner som installerat ett sådant. Men i takt med att 

tekniken har utvecklats mot en allt större mobilitet, har allt fler privatkonsumenter nu fått upp 

ögonen för den nya tekniken. Där datornätverk tidigare begränsades, genom långa kablar som 

var svåra att dölja, har nu möjligheterna blivit det motsatta, nästintill obegränsade.  

 

När det trådlösa nätverket introducerades i slutet på 1990-talet uppkom en lösning för de som 

tröttnat på de gamla begränsningarna. Under samma tidsperiod blev även användningen av 

Internet allt mer populär och bredbandsuppbyggnaden hade sakteliga påbörjats i samhället. I 

och med dessa tekniska framsteg uppkom ett större intresse av att göra sig fri från de tidigare 

begränsningarna och därmed kunna placera ut sina datorer utan tanke på placering. Att kunna 

köra igång ett trådlöst nätverk där ett flertal datorer var uppkopplade mot varandra och 

Internet blev en lösning som många började eftertrakta. Till en början fanns det dock vissa 

svagheter som talade emot den nya tekniken, som exempelvis överföringshastigheterna, som i 

de första trådlösa nätverken inte var särskilt hög. Allt eftersom tiden gick framåt utvecklades 

även dessa hastigheter till det bättre.  

 

Nu när hårdvarans begränsningar börjat övervinnas har möjligheten att upprätthålla ett 

trådlöst nätverk, av klass, blivit allt lättare för den vanlige hemanvändaren. Genom detta har 

populariteten ökat och idag annonseras och säljs det allt mer trådlös utrustning till 

privatpersoner. De trådlösa nätverken blir allt fler och trenden pekar på en fortsatt 

tillströmning av köpsugna hemmabyggare. 
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1.1 Bakgrund och målgrupp 

 

Vi har valt att skriva om trådlösa hemmanätverk eftersom det är ett ämne som är aktuellt och 

intressant. Vi har ingen specifik uppdragsgivare som grund för detta arbete, utan vi ser 

samhället som den frivillige uppdragsgivaren, eftersom det är till dem vi riktar vårt resultat. 

Vi hoppas därmed att resultatet kan komma till hjälp för antingen privatpersoner, 

återförsäljare eller tillverkare av hårdvara. Att det finns en vilja bland den här typen av företag 

att lära sig mer om kundernas säkerhetsmedvetande och med hjälp av denna kunskap göra allt 

de kan för att upplysa kunderna om riskerna som användning av trådlöst nätverk medför och 

hur de ska gå tillväga för att förebygga dessa. Vidare hoppas vi kunna nå ut till alla ägare av 

hemmanätverk och öka deras säkerhetsmedvetande. 

 

Målgruppen för denna uppsats är överlag alla, framtida eller nuvarande, användare av trådlöst 

hemmanätverk, det vill säga privatpersoner, men också mer specialiserade grupperingar, som 

studenter och forskare inom ämnet. För att alla lätt ska kunna förstå innehållet i uppsatsen har 

vi därför valt att använda ett lättförståeligt skriftspråk, men på en hög vetenskaplig nivå. 

Vidare kommer arbetet innehållsmässigt även att anpassas efter vissa målgrupper och därmed 

innefatta extrainformation, exempelvis omfattande information om trådlöst nätverk i 

referensramen, inriktad för de personer som inte har särskilt hög kunskap i ämnet. 
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1.2 Problem 

 

Användning av trådlöst hemmanätverk har de senaste åren blivit allt mer populärt och 

annonsering av trådlös hårdvara för hemmet förekommer dagligen, via reklamutskick och 

tidningsannonser från diverse återförsäljare. Dessa annonser innehåller ofta information om 

fördelarna med trådlöst nätverk, som rörelsefriheten, och om hur säkert det är och vilka 

säkerhetsfunktioner som ingår. Det som oftast inte nämns är riskerna som uppkommer med 

tekniken, risker som kan, om det vill sig illa, leda till stora skador för en ägare av ett 

hemmanätverk. Vidare nämns heller ingen information, hos återförsäljare (Siba, trådlöst 

nätverk, 2006), i Internetannonser (Siba. D-Link DI-624/108 MBIT, 2006) eller i manualer 

(D-link AirPlusXtremeG DI-624 Manual, 2006) för hårdvara, om varför man bör skydda sig 

över huvud taget.  

 

För att användare av ett trådlöst hemmanätverk ska kunna erhålla större kunskap om riskerna 

med den trådlösa tekniken och hur man ska skydda sig, krävs det att de blir uppmärksammade 

på rådande situation. Kunskapsnivån de senaste åren har dock visat på att användare, av 

trådlöst hemmanätverk, haft en relativt låg kunskap om ämnet eftersom det alltid visat sig 

vara en dominans av antalet oskyddade nätverk, ej krypterade nätverk, i samhället (Claes 

Ahräén & Camilla Jansson & Magnus Wiktor, 2003, &, Blackwood, 2005). Bidragande 

faktorer för denna okunskap kan, förutom innehållsfattiga annonser och manualer, även bero 

på en tilltro till att gällande rättsläge i Sverige ger dem tillräckligt med skydd. En tilltro som 

skapar lugn hos användarna om att handlingar, som otillåten gratissurfning via eller 

avlyssning av det trådlösa nätverket, är olagligt, eftersom det alltid har varit det mot vanliga 

lokala kablade nätverk (Isak Rydlund, 2004). 

 

För att användare av trådlöst hemmanätverk ska kunna uppnå ett högt säkerhetsmedvetande är 

det därför viktigt att veta hur tekniken fungerar, för att på så sätt veta hur man ska kunna 

skydda sig mot uppkomna risker, veta varför man ska skydda sig, vilka riskerna är, och veta 

hur Svensk lag hanterar trådlöst nätverk. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsatsen är som titeln på arbetet säger att reda ut gällande rättsläge, 

säkerhetsläge och säkerhetsmedvetande vid användning av trådlöst hemmanätverk. Mer 

specifikt syftar vi främst på ta reda på vilken nivå säkerhetsmedvetandet ligger bland 

användare av trådlöst hemmanätverk idag. Eftersom det kan vara svårt, eller rentav omöjligt, 

att enbart ta fram ett mått av säkerhetsmedvetande som ska gälla för alla sorters användare 

kommer vi därmed att försöka, om möjligt, dela in det i fyra användartyper, det vill säga fyra 

typer av säkerhetsmedvetande, inom specifika åldersgrupper, från yngre till äldre användare.  

 

Eftersom ett säkerhetsmedvetande, enligt vår mening, innehåller kunskap om lagen, i teori 

och praktik, kommer vi att undersöka hur Sveriges gällande rättsläge ser ut vid handlingar 

mot eller via ett trådlöst nätverk, vad som är lagligt eller olagligt. 

 

När det gäller allmänt säkerhetsmedvetande har det annars, om man följer statistisk från 

tidigare studier, visat på en låg nivå bland samhällets användare av trådlöst nätverk (Claes 

Ahräén & Camilla Jansson & Magnus Wiktor, 2003, &, Blackwood, 2005). För att kunna 

avgöra om denna nivå förändrats de senaste åren kommer vi därmed att undersöka om 

andelen skyddade och oskyddade hemmanätverk i samhället har förändrats eller inte. 

Eftersom vi valt att dela in typer av säkerhetsmedvetande via ålder kommer vi också att 

försöka avgöra om förändringarna av andelen skyddade eller oskyddade hemmanätverk beror 

på en viss åldersgrupp och om detta sedan, i så fall, kan bekräftas via användartyperna.    
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1.4 Frågeställning 

 

• Hur ser gällande Rättsläge ut vid handlingar som utförs via eller mot trådlösa 

nätverk? 

Vi vill här ta reda på hur rättsläget ser ut gällande handlingar, brottsliga eller inte, som 

utförs via eller mot ett trådlöst nätverk. 

 

• Hur ser säkerhetsläget ut i samhället vid användning av trådlöst nätverk, använder 

privatpersoner sig av de nätverksskydd som ingår i hårdvaran eller inte? 

Det som är intressant är hur stor skillnaden är mellan de som valt att kryptera sitt 

nätverk gentemot de som inte har någon kryptering påslagen. Andra intressanta saker 

är även vilken sorts information hemmanätverken sänder ut, gällande detaljer om 

nätverket, som exempelvis om man valt att ändra fabriksinställningar för hårdvara. 

Vidare kommer vi även se om det finns skillnader i säkerhetsanvändningen mellan 

olika åldersgrupper. 

 

• På vilken nivå ligger säkerhetsmedvetandet bland privatpersoner vid användning av 

trådlöst nätverk, är det högt eller lågt? 

Säkerhetsmedvetande är för vår del vilken kunskap ägare av trådlöst hemmanätverk 

innehar om tekniken, om risker som uppkommer genom denna, om riskförebyggande 

säkerhetsrutiner och hur lagen fungerar vid handlingar mot eller via ett trådlöst 

nätverk. För att förtydliga dessa har vi valt att dela in denna del i fyra mindre 

underfrågor.  

 

o Hur hög teknisk kunskap, gällande hårdvaran, säkerhetsfunktioner, 

säkerhetsrisker och åtgärder, har ägare av trådlöst hemmanätverk?  

 

o Är WLAN ägare medvetna om de säkerhetsrisker som automatiskt uppkommer 

vid användning av trådlöst hemmanätverk? 

 

o Vilka rekommenderade säkerhetsrutiner använder privatpersoner vid 

hantering av hemmets trådlösa nätverk, om några utnyttjas över huvud taget? 
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o Har privatpersoner någon kunskap omkring lagarna som berör trådlöst 

nätverk, exempelvis vet de vad som är lagligt och olagligt eller vem som blir 

straffskyldig om någon utnyttjar deras trådlösa hemmanätverk? 

 

1.5 Mål 

 

Via kvalitativ undersökning, intervju, ska vi att ta reda på vad som idag är lagligt och olagligt 

gällande handlingar mot eller via ett trådlöst nätverk. Vidare ska vi även ta reda på hur det 

polisiära arbetet fungerar samt hur stor chansen är att fånga en person som utfört en trådlös 

brottslig handling. Allt för att få en så utförlig förklaring som möjligt om gällande rättsläge. 

 

För att få fram säkerhetsläget i samhället kommer vi via en kvantitativ undersökning pejla 

trådlösa nätverk i Växjö. Här ska vi ta reda på andelen skyddade och oskyddade trådlösa 

nätverk samt andelen som använder fabriksinställt, eget eller dolt SSID. Vidare hoppas vi 

även kunna identifiera hur stora skillnaderna är mellan specifika demografier, det vill säga 

studentområdets yngre population mot det övriga samhället. Det viktiga är att avgöra om 

säkerhetsläget i samhället har förändrats de senaste åren, om det blivit fler skyddade nätverk 

eller inte, och eventuella orsaker. 

 

Via kvantitativ enkätundersökning kommer vi att samla in information för att avgöra vilken 

nivå säkerhetsmedvetandet ligger på idag, via olika typer av användare. Vi hoppas utifrån 

denna undersökning kunna få tillräckligt med information om vilken kunskap användarna har 

om tekniken, om risker, om riskförebyggande åtgärder och om rättsläget. Vi kommer även att 

försöka få fram information gällande vad det trådlösa nätverket används till, skälet till inköp 

och vart kunskap ofta brukar inhämtas. 
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1.6 Avgränsning 

 

I vår undersökning har vi valt att enbart pejla trådlösa hemmanätverk i Växjö stad och 

genomföra enkätintervjuer hos ägarna av dessa. På grund av begränsningar i vald mjukvara 

har vi heller inte kunnat kolla vilken sorts kryptering som använts hos trådlösa 

hemmanätverk, utan enbart kunnat konstatera om kryptering används eller inte. Utifrån 

insamlad empiri har vi sedan skapat en generell bild över hur säkerhetsläget och 

säkerhetsmedvetandet ser ut i det svenska samhället.  

 

I arbetet överlag har vi valt att avgränsa oss när det gäller att beskriva och undersöka 

användning av säkerhetsfunktioner, som DoS prevention och brandvägg, och 

krypteringsfunktioner som VPN och liknande. När det gäller kryptering har vi heller inte valt 

att gå in på tekniker, protokoll, som krypterar data innan den trådlöst skickas till en klient, 

eftersom vi anser att användning av detta inte är särskilt vanligt förekommande i 

hemmannätverk idag. Vi har också utgått från att trådlösa hemmanätverk överlag är osäkert 

och därmed bör skyddas.  

 

Mer specifika avgränsningar i referensramen är att vi generellt har försökt hålla 

beskrivningarna av varje avsnitt på en kortfattad, men ändå innehållsrik, nivå. Vi har därmed 

inte tagit upp allt som finns att säga om trådlöst nätverk, tidigare undersökningar och Svensk 

lag.  
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1.7 Begreppsförklaring 

 

Accesspunkt  En basstation mellan flera enheter i ett trådlöst nätverk. Enheten sänder 

och tar emot trådlös kommunikation och fungerar som en medlare 

mellan flera trådlösa maskiner. 

 

Default Fabriksinställd inställning där det mesta som är viktigt är avstängt. 

 

Hacker Person som letar upp och tar sig in i nätverk, trådlösa eller kablade, för 

att få otillåten tillgång till nätverkets resurser, som exempelvis gratis 

Internet eller tillgång till privata filer. Denne kan också utföra attacker 

mot nätverket för att få det att kollapsa. 

 

LAN Lokalt nätverk, är en sammankoppling, via trådbaserad nätverkskabel, 

av ett antal enheter, exempelvis ett flertal datorer med inbyggda 

nätverkskort. 

 

MAC Medium Access Control, en adress som är fysiskt inbränd i hårdvara 

och fungerar som kommunikator mellan nätverkskort så att datapaket 

som skickas hamnar hos rätt mottagare. 

 

Nätverkskort Används i enheter för att kunna sammankoppla dem till ett nätverk 

eller emellan två enheter för att överföra data och information. Det 

finns både trådlösa och trådbaserade nätverkskort. 

 

Oskyddat Ett trådlöst nätverk som inte använder kryptering. 

 

Router Enhet som fungerar som en sammankopplare mellan olika nätverk och 

enheter. Innehåller ofta brandvägg och inbyggd accesspunkt. 

 

Skyddat Ett trådlöst nätverk som är krypterat. 
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WEP Wired Equivalent Privacy är en krypteringsteknik för trådlös 

kommunikation som skapades för att erbjuda likvärdig säkerhet som i 

ett lokalt nätverk. 

 

WLAN Trådlöst nätverk, sammankoppling av datorer och maskiner via 

radiovågor. 

 

WPA Wi-Fi Protected Access är en krypteringsteknik för trådlös 

kommunikation och är säkrare än WEP. 

 

 

1.8 Uppsatsens disposition 

 

1. Referensram 

2. Metod 

3. Empiri 

4. Analys 

5. Slutsats 

6. Diskussion 
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2. Referensram 
 

I detta kapitel kommer vi ge en kortfattad introduktion till hur datornätverk fungerar, kablade 

som trådlösa, och samtidigt, mer djupgående, förklara de avsnitt som våra frågeställningar 

handlar om och som vår empiri, intervjuerna, kommer baseras på.  

 

Inledningsvis kommer vi först att gå igenom vad ett nätverk är, vad som styr 

kommunikationen inom dessa och vilken hårdvara som krävs för att upprätthålla ett sådant. 

Därefter kommer vi att beskriva vad ett trådlöst nätverk är, hur det är uppbyggt och vilka 

säkerhetsfunktioner som ingår eller kan ingå. När den denna grundläggande introduktion, till 

datornätverk, är klar kommer vi kortfattat att beskriva de vanligaste hoten mot trådlöst 

nätverk och vilka förebyggande åtgärder, säkerhetsrutiner, som finns för att förhindra dessa 

hot.  

 

Slutligen kommer vi sedan att ta upp hur Svensk lag, i teorin, hanterar hot mot trådlöst 

nätverk och därefter vilka resultat som tidigare redovisats i undersökningar där trådlösa 

nätverk har pejlats. 

 

2.1 Lokalt nätverk – LAN 

 

Ett lokalt nätverk, även kallat LAN eller Local Area Network, är en sammankoppling, via 

trådbaserad nätverkskabel, av ett antal enheter, exempelvis ett flertal datorer med inbyggda 

nätverkskort. Räckvidden för denna sorts nätverk brukar, som namnet antyder, vara ett mindre 

lokalt område, som en enda byggnad eller ett par närliggande sådana. Säkerhetsfunktionerna 

brukar vara minimala eller inte existerande i den här typen av nätverk eftersom kablarna är 

fysiskt oåtkomliga för extern påverkan, placerade inom själva byggnaden (Jonas Melander, 

2005).  

 

Den, idag, dominerande tekniken för att upprätthålla ett LAN kallas Ethernet, vars 

överföringshastighet brukar ligga på upp till 1Gbit/s. Ethernet utnyttjar bland annat TCP/IP 

som överföringsprotokoll (Wikipedia, Local area network, 2006) 
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2.2 IP adress 

 

Internet protocol adress, kallat IP adress, är en unik nummersekvens som maskiner använder 

för att identifiera och kommunicera med varandra inom ett nätverk, exempelvis Internet eller 

Ethernet (Lindberg, 2002). Det kan liknas vid en gatuadress eller ett telefonnummer, som ger 

en möjlighet att globalt komma i kontakt med en mottagare och genomföra 

informationsutbyte. All utrustning, som datorer, routrar, faxar och printers, innehar alltid en 

sådan här unik adress vid uppkoppling mot Internet eller inom ett nätverk och denna brukar 

ofta erhållas automatiskt eller statiskt.   

 

2.2.1 DHCP 

 

Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP, används för bättre och mer effektiv hantering 

av IP-adresser (Ibid). För att få en IP-adress att fungera på alla noder måste fyra parametrar 

fyllas i på ett korrekt sätt och till skillnad från tidigare, när dessa fylldes i manuellt, sköter 

DHCP detta automatiskt. Förutom automatisk IP konfiguration används DHCP också för att 

tilldela IP-adresser till alla som ansluter sig till ett nätverk. Tilldelningen av IP-adresser via 

DHCP kan ske på tre olika sätt (Wikipedia, Dynamic Host Configuration Protocol, 2006): 

 

1. Manuellt 

Här tilldelas IP-adresser baserat på en tabell med IP-adresser.kopplat till specifika 

MAC-adresser. Därmed kan enbart klienter med dessa MAC-adresser erhålla en IP-

adress. 

 

2. Automatiskt 

Permanent tilldelning av en IP-adress, inom en begränsad nummerserie till en klient. 

 

3. Dynamiskt 

Här tilldelar administratören ett visst antal IP-adresser till DHCP, som sedan 

dynamiskt återanvänder dessa för varje klient som kopplar upp sig till nätverket. 

Samma IP-adress kan därmed tilldelas till en klient tills denne avbryter sin 

uppkoppling och därefter tilldelas till en ny klient. 
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En DHCP server kan bland annat vara en accesspunkt, en router, en unix dator eller en 

windows dator (Lindberg, 2002). Man kan säga att tekniken kan ge användare en portabel IP-

adress. Vid uppkoppling mot ett trådlöst nätverk, som har DHCP påkopplat, kan en person 

dynamiskt erhålla en temporär IP-adress som enbart gäller för den aktuella tidsperioden, 

sessionen, då denne är uppkopplad. 

 

2.3 Medium Access Control 

 

Media Access Control, MAC, är en unik identifierare, adress, som är fysiskt inbränd direkt i 

hårdvaran, för exempelvis nätverkskort och routrar (Wikipedia, MAC adress, 2006). Eftersom 

adressen är permanent insatt i hårdvaran vid tillverkning går det inte att ändra denna i 

efterhand. MAC-adressen fungerar som kommunikator mellan två noder, nätverkskort, så att 

datapaket som skickas mellan dessa hamnar rätt. Om en dators IP kan liknas vid en gatuadress 

så är MAC adressen husnumret. . 

 

Utseendet på MAC-adressen är, i hexadecimalt format, uppbyggt via sex par, bestående av 

enbart två siffror eller siffror och bokstäver i kombination, med ett bindestreck eller kolon 

mellan varje par: 

 

Exempel: 

 

00-08-74-4D-5E-2D 

 

De tre första paren i adressens struktur representerar den tillverkare som hårdvaran kommer 

ifrån och kallas Organizationally Unique Identifier (OUI).. Denna information kan hittas i 

IEEE's OUI.databas (IEEE-Sa, IEEE OUI and Company_id Assignments, 2006), 

innehållandes alla tilldelningar av MAC-adresser som gjorts. De tre sista paren är enbart ett 

serienummer som är tillsatt av tillverkaren och är inte till nytta för någon annan än denne. 
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2.4 Hårdvara 

 

För att upprätthålla ett trådlöst nätverk krävs det hårdvara, som antingen router, accesspunkt 

och trådlöst nätverkskort, eller en kombination av dessa. 

 

2.4.1 Router 

 

En viktig del i ett nätverk är routern, dess huvudfunktion är att fungera som sammankopplare 

mellan olika nätverk. Denna sammankoppling kan vara mellan ett par datorer eller ett kablat 

LAN och Internet, som är världens största nätverk (Davis, 2004). Tillgången till Internet görs 

möjligt genom användning av funktionen NAT, Network Adress Translation, som översätter 

lokala nätverksadresser, där en publik IP-adress används av alla inom nätverket för 

uppkoppling mot Internet. Andra funktioner som ofta ingår är bland annat brandvägg och 

DHCP. Många av dagens routrar har nu även inbyggd switch, som används för att skapa ett 

nätverk av datorer och reglera överföringar, så att datapaket som sänds hamnar hos rätt 

mottagare. Under senare år har det även kommit trådlösa routrar och dessa fungerar som en 

vanlig router, men med skillnaden att den har inbyggd trådlös accesspunkt (Darren Stribning. 

Wireless Networking, 2006). Genom denna kombination kan den trådlösa routern 

sammankoppla både trådlösa klienter med kablade klienter utan mellanhand. 
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2.4.2 Accesspunkt 

 

En trådlös Wi-Fi accesspunkt, även kallat basstation, är en viktig del i ett nätverk och fungerar 

som medlare mellan flera trådlösa maskiner och skapar ett trådlöst nätverk. Den sänder och 

tar alltså emot trådlös kommunikation. Accesspunkten kan också fungera som en länk mellan 

ett trådlöst nätverk och ett LAN och sammanbinda dessa. 

 

2.4.3 Nätverkskort 

 

Ett nätverkskort, vanligt eller trådlöst, används för att kunna skapa en sammankoppling 

mellan två eller fler maskiner, exempelvis tre datorer med varsitt kort, till ett LAN eller 

WLAN. Ett trådlöst nätverkskort styr vilka säkerhetsfunktioner som kan införas och om till 

exempel en viss kryptering ska kunna användas måste nätverkskortet kunna stödja denna. 

Trådlösa kort kan vara interna eller externa och har ofta peer to peer funktion, som innebär att 

två datorer kan kommunicera med varandra utan att vara beroende av en trådlös accesspunkt 

(Anonymous, 2002). 
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2.5 Trådlöst lokalt nätverk – WLAN 

 

Wireless Local Area Network, förkortat WLAN, är ett trådlöst nätverk, som i motsats till ett 

LAN sammankopplas via radiovågor istället för nätverkskabel (Ibid). För att upprätthålla ett 

trådlöst nätverk, vare sig det är en sammankoppling av ett antal datorer mot varandra eller 

mot Internet, används hårdvara, som accesspunkt, router och nätverkskort. 

 

 Internet via DSL 
eller kabel. 

Modem

Router 

Dator, sammankopplad 
via kabel (LAN) 

Dator, sammankopplad 
via kabel (LAN) 

Dator, med trådlöst 
nätverkskort 

Dator, med trådlöst 
nätverkskort 

Wi-Fi, trådlös, 
Accesspunkt 

Trådlös sammankoppling 

Figur 3. Sammankoppling av WLAN, LAN, AP via Router till Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Radiovågor 

 

Trådlösa nätverk använder radiosignaler för sammankoppling och överföring av data. Alla 

radiosändningar, vare sig det gäller ett WLAN eller exempelvis trådlösa telefoner, genomförs 

inom vissa specifika frekvenser, licensierade eller fria, och WLAN använder sig av de fria 

frekvenserna, 2,4GhZ och 5Ghz, inom radiospektrumet (Davis, 2004). Fördelen med att 

utnyttja radiovågor är att inga ledningar behöver dras, att radiovågor kan passera genom tak, 

väggar och golv, och samtidigt inte kräver fri sikt eller att datorer, som är sammankopplade, 

behöver vara i samma rum eller byggnad. 
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2.5.2 Trådlös standard IEEE 802.11 

 

IEEE 802.11 är en standard som utvecklades av den Amerikanska organisationen Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, IEEE 1997. Standarden var från början inte framtagen 

specifikt för hemanvändare, eftersom den ansågs vara för dyr och avancerad (Lindberg, 

2002). Numera finns det dock ett antal 802,11 baserade tekniker, uppdelade i exempelvis 11a, 

11b, 11g och 11i.  

 

Eftersom 802.11 använder radiovågor krävs det att det finns funktioner för att förhindra att 

kommunikationen störs av annan radiobaserad utrustning. För att motverka sådana här 

signalstörningar används Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS (Peikari & Fogie, 2002, 

kap. 2), och Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS (Ibid, kap.2). 

 

802.11 fungerar på två olika sätt, infrastructure och ad hoc. Infrastructure tillhandahåller 

kommunikation mellan trådlösa klienter eller klienter sammankopplade via ett kabelbaserat 

nätverk genom en medlare, som accesspunkt. Denna accesspunkt tillhandahåller sedan 

sammankoppling av flera trådlösa nätverk eller ett WLAN till ett LAN. Ad hoc används för 

direkt kommunikation, peer to peer, mellan ett par trådlösa klienter och kräver inte att en 

medlare, accesspunkt, används. 

 

2.5.2.1 IEEE 802.11a 

 

Standarden 802.11a introducerades 1999 och använder sig av radiofrekvensen 5Ghz, en 

frekvens som sällan används av annan utrustning och därmed minimerar chansen till att 

nätverkskommunikationen störs av annan utrustning, som trådlösa telefoner och 

mikrovågsugnar (Davis, 2004). En av nackdelarna med 11a är att den inte är kompatibel med 

11b och 11g eftersom de utnyttjar en annan frekvens, men detta har lösts genom tri-mode 

chipset som vissa tillverkare implementerat i accesspunkter och routrar. Chipset gör att 

hårdvaran kan köra både 11a, 11b och 11g. Överföringshastigheten för 11a uppgår till 

omkring 20Mbit/sekund. 
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2.5.2.2 IEEE 802.11b 

 

Standarden 802.11b introducerades 1999 och använder sig av en radiofrekvens på 2,4 GHz 

samt kan uppnå hastigheter på 5,5 eller 11 Mbit/sek (Lindberg, 2002).  

 

2.5.2.3 IEEE 802.11g 

 

Standarden 802.11g introducerades 2003 och använder sig, i likhet med 11b, av 2,4Ghz 

spektrumet och är därmed helt bakåtkompatibel med 11b (Davis, 2004). Hastigheterna som 

denna standard kan uppnå ligger på omkring 54Mbit/sekund.. 

 

2.5.2.4 IEEE 802.11i 

 

Standarden 802.11i introducerades 2004 och erbjuder större säkerhet via 

krypteringsteknikerna WPA och WPA2. 

 

2.5.3 SSID 

 

SSID (Server Set Identifier), ibland även kallat Network ID, är ett nätverksnamn som 

identifierar ett specifikt WLAN och återfinns i routrar och accesspunkter (Lindberg, 2002). 

Det skiljer alltså ett WLAN från ett annat. Själva namnet är inte permanent, som exempelvis 

MAC-adressen, utan kan i efterhand ändras till ett mer passande namn. 
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2.5.4 Säkerhet 

 

Det här avsnittet kommer ta upp ett par av de vanligast förekommande säkerhetsfunktionerna 

idag, som krypteringstekniker och MAC filtrering. Säkerhet inom trådlösa nätverk sker alltså 

främst genom kryptering, som WEP, WPA och WPA2, med tillhörande protokoll för 

autentisering och integritet. Vi har valt att, förutom MAC filtrering, enbart koncentrera oss på 

dessa krypteringstekniker eftersom vi anser att de i allmänhet är vanligast förekommande i ett 

hemmanätverk. 

 

2.5.4.1 WEP 

 

WEP, Wired Equivalent Privacy, introducerades i september 1999 och var tänkt att, som 

namnet antyder, erbjuda likvärdig säkerhet som i ett vanligt kablat nätverk (Perez, 2004). 

Därmed hoppades man minimera chansen att obehöriga skulle kunna få tillträde till nätverket 

eller avlyssna trafik. 

 

2.5.4.1.1 Autentisering,  

 

Autentisering medför en möjlighet att kunna verifiera användare och neka inträdde till 

obehöriga. Inom WEP sker autentisering antingen genom Open System eller Shared Key 

(Jonas Melander, 2005). 

 

Open System ger i stort sett vem som helst tillåtelse att få tillgång till nätverket, utan någon 

som helst kryptering. Det handlar om en möjlig överenskommelse mellan extern maskin och 

en accesspunkt, där autentisering och tillgång till nätverket kan, beroende på inställning, vara 

om den anslutande datorn har samma SSID som accesspunkten har eller inte. Ifall en 

förfrågan till inloggning till nätverket, då SSID används som autentisering, sker utan att den 

externa maskinen ändrar sitt SSID nekas inträde. 

 

Shared Key, bygger på användning av en delad hemlig nyckel i kombination med 

krypteringsalgoritmerna inom WEP, som både sändare och mottagare måste stödja. För att få 

tillgång till nätverket måste anslutande dator inneha samma hemliga nyckel som 

accesspunkten (Ibid, s. 20). 
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2.5.4.1.2 Sekretess  

 

Sekretess innefattar funktioner för att förhindra obehörig avlyssning via användning av 

krypteringsalgoritmen RC4, Rivest Cipher 4, som även används i SSL (Secured Sockets 

layer) och TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (Ibid). 

 

RC4 är ett så kallat strömkrypto som använder samma nyckel för att både kryptera och 

dekryptera. Vid användning av RC4 är det viktigt att inte samma nyckel används mer än en 

gång och därför använder WEP en krypteringsnyckel, 64, 128 eller 256 bitar stor, som består 

av: 

 

• En hemlig nyckel, som är en statisk nyckel som delas av alla inom nätverket och 

består av antingen 40, 104 eller 232 bitar (Wikipedia, Wired Equivalent Privacy, 

2006). Nyckelstorleken på 40 bitar var det ursprungliga fastställda värdet, på grund av 

i USA påförda exportrestriktioner vid standardens introduktion 1999, som i efterhand, 

då restriktionen hävdes, utökades till de större värdena. Den hemliga nyckeln är alltså 

ett lösenord som oftast består av mellan fem till tretton tecken (Peikari & Fogie, 

2002). Inom WEP kan man definiera upp till fyra sådana här nycklar, även om det i 

realiteten oftast visar sig att en och samma nyckel återanvänds under allt längre 

tidsperioder, utan att bytas ut mot någon av de andra tre (Jonas Melander, 2005). 

 

• En Initieringsvektor, kallat IV, är ett 24 bitar långt, slumpmässigt genererat, värde 

som förnyas varje gång ett datapaket krypteras. Detta värde är den del som gör 

krypteringsnyckeln unik. 

 

Krypteringsnyckeln, eller RC4-nyckeln, omvandlas sedan via RC4 till en slumpmässigt vald 

nyckelsekvens, som alltid är fyra bytes större än det datapaket som ska krypteras. Att den är 

större beror på att plats har förberetts för en checksumma, kallat ICV. Nyckelsekvensen 

används slutligen för att kryptera det aktuella datapaketet. IV:n som användes för att skapa 

krypteringsnyckeln läggs sedan till i klartext framför det krypterade paketet. Denna IV 

innehåller information om vilken hemlig nyckel som använts och skickas i klartext eftersom 

mottagare ska kunna identifiera krypteringen och därmed kunna dekryptera datapaketet (Ibid, 

s. 21-22). 
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Figur 4. Krypteringsprocessen via WEP 

 

 

2.5.4.1.3 Integritet  

 

Integritet innefattar funktioner som hindrar att datapaket kan modifieras vid en 

överföringsprocess genom användning av protokollet CRC-32, Cyclic Redundancy Check 

(Beaver & Davis, 2005). 

 

CRC är en slags hash-funktion som används för att producera en unik checksumma, bestående 

ett fyra bitar långt värde, utifrån datapaket eller filer som skickas vid överföringsprocess i ett 

nätverk. Denna checksumma, även kallat Integrity Check Value (ICV), inkluderas i varje 

krypterat datapaket vid en överföring. När mottagaren har dekrypterat datapaketet återskapas 

ICV-värdet och jämförs med det dekrypterade paketets ICV. Om dessa summor inte 

överensstämmer raderas datapaketet, eftersom det är bevis på att datapaketen har förändrats 

under transporten, mellan sändare och mottagare. 
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2.5.4.2 WPA 

 

WPA, Wi-Fi Protected Access, skapades 2003 för att få en bättre och mer säker 

krypteringsteknik än tidigare svaga WEP (Wi-Fi Alliance, Deploying Wi-Fi Protected Access 

(WPA) and WPA2 in the Enterprise, 2005). WPA är baserat på de delar av specifikationen 

IEEE 802.11i som var fullständiga vid dess introduktion och skapades som en temporär 

lösning till dess att specifikationen 802.11i blev fullständig och WPA2 kunde ta över. 

Meningen med WPA är att det ska kunna säkra trådlösa nätverk, vare sig dess hårdvara 

bygger på äldre, nutida eller framtida standarder. Det som förbättrats i WPA är tillkomsten av 

säkrare autentisering och sekretess, samt en ny funktion för förbättrad integritet. 

 

WPA är en mycket bra krypteringsmetod, som ger en hög nivå av säkerhet, både för företag 

och för hemanvändare. Tekniken går även att implementera i Wi-Fi certifierad hårdvara, som 

tidigare enbart haft WEP, genom en enkel uppgradering av mjukvaran, firmware. 

 

2.5.4.2.1 Autentisering 

 

I WPA förekommer två nya funktioner för autentisering (Wi-Fi Alliance, 2003) och dessa är: 

 

1. IEEE 802.1x och EAP 

IEEE 802.1x tillsammans med EAP (Beaver & Davis, 2005, s. 285) utgör ett ramverk 

där autentisering av inloggning till nätverket sker via en autentiseringsserver. När en 

inloggning ska göras skickar klienten sina uppgifter, användarnamn och lösenord, till 

servern via en accesspunkt. Om dessa uppgifter godkänns genereras en temporär 

hemlig nyckel för sessionen, som sedan sänds tillbaka och installeras i både klienten 

och accesspunkten och därmed ger klienten full tillgång till nätverket. 

 

2. Pre Shared Key 

Pre Shared Key, kallat PSK, kan enkelt beskrivas som fördefinierade nycklar som är 

direkt inlagda i hårdvaran. Det fungerar som så att hemanvändare manuellt skriver in 

en lösenordsfras, en hemlig nyckel, i hårdvaran, accesspunkt eller router, och på varje 

dator som är uppkopplad i nätverket. Denna nyckel drar sedan igång WPA, där denna 

används som autentisering för tillträde till nätverket samt startar upp protokollet TKIP.  
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Genom att WPA stödjer två metoder for autentisering kan både företag och hemmanvändare 

få en bättre autentisering i sitt trådlösa nätverk. De två metoderna återfinns i varsin version av 

WPA, en för företag kallad Enterprise och en för hemanvändare kallad Personal, där 

skillnaden är vilken sorts autentisering som används. För Enterprise, används 802.1x 

tillsammans med EAP och en autentiseringsserver, oftast RADIUS. För Personal används 

PSK, Pre shared Key.  

 

2.5.4.2.2 Sekretess 

 

I WPA har en ny starkare krypteringsalgoritm införts som heter Temporal Key Integrity 

Protocol, kallat TKIP som eliminerar de förutsägbara svagheterna som tidigare fanns inom 

WEP ((Wi-Fi Alliance, Deploying Wi-Fi Protected Access (WPA) and WPA2 in the 

Enterprise, 2005). TKIP, som fortfarande bygger på RC4, har nu exempelvis förlängd IV, från 

24 bitar till 48, hash-funktion för IV-värdet, som eliminerar risken med svaga nycklar, 

användning av integritetskontrollen MIC, nytillverkning av nycklar och automatiskt 

nyckelbyte, som förhindrar att nycklar återanvänds (Perez, 2004).  

 

För att förhindra de svagheter som tidigare uppkom inom WEP (Se 2.3.3.2 Svag kryptering 

via WEP) har IV:n i WPA utökats till ett 48 bitar stort värde. Denna ökning medför att antalet 

möjliga värden för IV nu uppgår till ca 281 biljoner istället för tidigare 16 miljoner. För att 

eliminera chansen för svaga nycklar, IV kollision, används inte längre den statiska hemliga 

nyckeln direkt för att skapa en krypteringsnyckel, istället omvandlas den till en arbetsnyckel, 

via en matematisk uträkning kallad "Per-packet key mixing.” (Ibid, s. 16) Arbetsnyckeln 

används sedan för att skapa krypteringsnyckeln. Dessa arbetsnycklar roteras och byts sedan 

automatiskt så att ingen arbetsnyckel ska kunna användas mer än en gång. 

 

 

 

 

 

 

IV Förlängd 
IV 

DATA MIC 

 

ICV 

KRYPTERATKLARTEXT

Figur 5. Datapaket krypterat via WPA 
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2.5.4.2.3 Integritet 

 

Message Integrity Check, kallat MIC, är en ny integritetskontroll som används tillsammans 

med TKIP och tillhandahåller en stark matematisk funktion som hindrar att datapaket kan 

fångas upp, förändras och skickas tillbaka av hackers (Wi-Fi Alliance, Deploying Wi-Fi 

Protected Access (WPA) and WPA2 in the Enterprise, 2005). Det fungerar som så att sändare 

och mottagare sammanförs så att ett paket som skickas kontrolleras hos sändaren och sedan 

hos mottagaren. Därefter jämförs de två kontrollresultaten och om de inte överensstämmer 

raderas paketet. 

 

2.5.4.3 WPA2 

 

WPA2, som introducerades september 2004, bygger fullt ut på specifikationen IEEE 802,11i 

och innefattar ungefär samma funktioner som tidigare WPA.. I likhet med WPA finns det 

även här en version för hemmanvändare och en för företag, med samma funktioner gällande 

autentisering som tidigare. Det som är nytt är att båda versionerna nu använder en ny starkare 

och mer avancerad krypteringsalgoritm som heter Advanced Encryption Standard, förkortat 

AES (Ibid, s. 7).  

 

AES, som är ett blockkrypto, används tillsammans med protokollet CCMP (Ibid), Counter-

Mode/CBC-MAC. Tekniken inkluderar förutom starkare kryptering även bättre 

nätverksskydd. Att bryta sig in i ett nätverk som använder WPA2, eller WPA för den delen, är 

nästintill omöjligt. En indikering på hur säkert AES anses vara är att den upptagits som 

regeringsstandard av den amerikanska handelskammaren och Nationella Institutet för 

Standarder och Teknologi (NIST). 

 

2.5.4.4 MAC-adress filtrering 

 

MAC-adress filtrering är en inbyggd funktion i de flesta accesspunkter och routers idag. 

Funktionen gör det möjligt för ägaren av hemmets WLAN att bestämma vilka MAC-adresser 

som ska få tillgång till nätverket (Davis, 2004). Denna restriktion kan därmed utestänga 

MAC-adresser som inte tillhör datorer i hemmet. 
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2.6 Hot mot WLAN 

 

Detta avsnitt tar upp och beskriver kortfattat ett antal hot som kan förekomma mot ett trådlöst 

hemmanätverk. För att få en bättre överblick över dessa delas de in i tre kategorier, fysiska 

attacker, attacker på nätverksnivå och attacker via hårdvarans mjukvara. Gemensamt för de 

alla är att de antingen kan ge tillgång till ett trådlöst nätverk eller störa det till den grad att 

kommunikation inom nätverket blir omöjlig.  

 

2.6.1 Fysiska attacker 

 

Fysiska attacker bygger på i grund och botten på mänskliga svagheter vid användning av 

hårdvaran, som accesspunkt och router. Det kan vara att man inte är tillräckligt uppmärksam 

på potentiella hot, är slarvig med säkerheten, som i sin tur kan leda till intrång i hårdvara som 

lämnats oskyddad i en osäker miljö (Beaver & Davis, 2005). Det kan även förekomma att 

användare sätter för mycket tillit på okända personer, som kan uppge falsk identitet i hopp om 

att få reda på tillräckligt mycket information för att kunna få tillgång till nätverket. 

 

Andra fysiska attacker kan vara att någon får direkt kontakt med utrustning, som trådlös 

router eller antenn, och stjäl data från den eller konfigurerar om dess inställningar. 

 

2.6.2 Attacker på nätverksnivå 

 

Det finns många svagheter på nätverksnivå inom 802.11 baserade trådlösa nätverk, varav 

vissa ärvts från tidigare kablade nätverk som under 802.11 default exempelvis tillåter MAC 

spoofing, system avsökning, enumeration och paket sniffning. 

 

Attacker på nätverksnivå innefattar bland annat tekniker för att störa eller fånga upp 

radiosignaler och manipulering via hårdvara. Många av dessa tekniker är lätta att utföra och 

kan ge stora belöningar som tillgång till nätverket eller tillgång till konfidentiell data. 
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2.6.2.1 Falsk accesspunkt 

 

En falsk accesspunkt kan användas för att lura klienter inom ett nätverk, att tro att de kopplar 

upp sig mot den äkta, när de egentligen kopplar upp sig mot den falska (Peikari & Fogie, 

2002). Dessa accesspunkter kan sedan konfigureras att fånga in datapaket som sänds mellan 

klienter eller utföra DoS attacker. 

 

2.6.2.2 Wardriving 

 

Wardriving är ett namn som används för att beskriva pejling och upptäckt av trådlösa nätverk 

(Beaver & Davis, 2005). Det utförs genom att åka runt i ett mobilt fordon och pejla nätverk 

med en portabel dator, som har ett internt eller externt trådlöst nätverkskort.  

Denna pejling går att genomföra enbart med ett trådlöst nätverkskort som upptäckare, men 

ofta används speciell programvara, som Netstumbler eller Kismet, för att göra processen 

enklare och effektivare. Om möjligt kan en antenn även användas för att hitta nätverk på 

längre avstånd och en GPS, för att kartlägga de funna nätverken. Mjukvara som används vid 

Wardriving, som Netstumbler och Kismet, kan från ett hittat nätverk bland annat få reda på 

MAC adresser, om kryptering används eller inte, default SSID. 

 

Att wardriving har blivit populärt kan i stort skyllas på att det under 2001 släpptes 

lättillgängliga verktyg för att pejla trådlösa nätverk (Anonymous, 2002). De första originella 

verktygen var dock programvaror som tillhörde nätverkskortet och hade för inställd 

konfiguration. Förutom dessa verktyg tillhandahåller operativsystem, som Windows XP, 

mjukvara som kan upptäcka olika nätverk och sammanställa information om dessa i en lista,  

 

Många företag och privatpersoner har deklarerat att de inte känner någon oro för att få några 

intrång i sina system eftersom de tror att de kan upptäcka en hacker, som utför wardriving, 

redan på parkeringsplatsen, Denna visuella identifikation försvåras dock allt eftersom 

räckvidden för trådlösa nätverk ökar, exempelvis har trådlösa nätverk, med standardiserad 

utrustning, i vissa fall visat sig hålla ett avstånd på ca 4 mil från en accesspunkt. 

 

Wardriving används som ett redskap för att hacka sig in i nätverk, men också för att upptäcka 

svagheter i ett trådlöst nätverk och sedan säkerställa dessa. 
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2.6.2.3 MAC adress spoofing 

 

MAC adress spoofing, eller kloning, är en vanlig attack som tillåter enkel tillgång till 

nätverket genom att den obehörige maskerar sig som en legitim användare. Det kan liknas vid 

identitetsstöld, där en obehörig tar reda på MAC adressen en klient, inom det trådlösa 

nätverket, använder sig av och därefter ändrar sin egen MAC adress till dennes (Beaver & 

Davis, 2005).   

 

Skydd mot detta kan, som tidigare sagts, vara att använda sig av MAC filtrering, men denna 

teknik är inte tillräcklig och är lätt att kringgå, särskilt om ingen kryptering används. 

 

2.6.2.4 Denial of Service attack 

 

En Denial of Service, DoS, attack utförs för att neka tillgång till ett system och därmed 

förhindra användning av detta. Konventionella DoS attacker har exempelvis gjorts via 

Internet, där hemsidor och E-handelsföretag har attackerats av tusentals datorer, som lett till 

att de kraschat och temporärt stängts ned (Ibid). Skillnaden i en attack mot ett trådlöst nätverk 

är att personen bakom en sådan attack inte behöver inneha samma höga skicklighetsnivå som 

annars krävs vid en konventionell DoS attack. Det finns många former av DoS attacker, varav 

vissa mindre praktiska än andra. Det de har gemensamt är att det kan vara mycket svårt att 

förhindra attackerna och spåra vem eller vad som utfört dessa. 

 

Det som gör trådlösa, 802.11, nätverk extra känsliga för DoS attacker är huvudsakligen 

bristfällig autentisering mellan trådlös hårdvara och att radiovågor inte har några fysiska 

begränsningar. En DoS attack kan för användare i trådlösa nätverk innebära att de hindras att 

koppla upp sig, att bibehålla en uppkoppling och att hantera kommunikation inom nätverket. 

En DoS attack kan delas in i många olika nivåer, vissa farligare än andra, och inkluderar 

störning av radiosignaler, spoofing av trådlös utrustning och överbelastning av accesspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 34



Exempel på ett par DoS attacker mot trådlösa nätverk är (Ibid): 

 

• Radiofrekvens - blockering 

Att störa eller blockera radiofrekvenser i ett trådlöst nätverk kan vara förödande för 

dess klienter. En sådan här typ av DoS attack kan, beroende på signalstyrka, göra att 

kommunikationen inom ett nätverk störs, till den grad att datapaket försvinner, eller att 

kommunikationen helt sammanfaller. En avsiktlig RF-blockeringsattack kan utföras 

genom användning av en RF-blockerare tillsammans med en laptop, med ett kraftfullt 

trådlöst nätverkskort eller en kraftfull accesspunkt. Med hjälp av en större antenn kan 

attacken bli ännu kraftigare och tillåta att hackern, som utför attacken, kan utföra 

attacken från ett längre avstånd. 

  

En sådan här attack kan också få de trådlösa klienterna att tvingas söka efter en 

alternativ accesspunkt att koppla upp sig mot, som exempelvis en falsk accesspunkt 

utplacerad av den som utfört attacken. 

 

Det bör dock nämnas att RF-blockering kan utföras oavsiktligt eftersom många olika 

maskiner använder samma radiofrekvens som det trådlösa nätverket, som exempelvis 

mikrovågsugnar, bluetooth, trådlösa säkerhetskameror och trådlösa telefoner. 

 

• Accesspunkt överbelastning 

En DoS attack som utnyttjar det faktum att en trådlös accesspunkt enbart kan hantera 

en viss mängd trafik, innan dess minne tar slut. En lyckad överbelastningsattack kan 

därmed innebära att en accesspunkt slutar besvara sina klienter eller helt kollapsar. 

Attacken utförs antingen genom associations överflödning, begäran om tillåtelse att 

ansluta sig till nätverket, eller autentiserings överflödning, inledande begäran för 

anslutning. Efter vald metod skickas tillräckligt många associations eller 

autentiserings begäran tills accesspunktens minne blir fullt och den överbelastas. 

Denna sorts attack är särskilt lätt att utföra när accesspunkten använder sig av öppen 

autentisering, som tillåter att vem som helst kan ansluta sig till nätverket.  
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Öppen autentisering består av tre faser: 

 

               1. Ingen anslutning 

  

               2. Autentiserad, men inte associerad 

 

               3. Autentiserad och associerad 

 

• Disassociation 

Disassociation attack är en DoS attack mot klienter i det trådlösa nätverket och utförs 

genom att spoofa en klients eller accesspunkts MAC-adress och sedan skicka ut 

tillräckligt många förfalskade paket till dess att klientens associationslänk avbryts 

(Ibid). Detta leder till att klientens anslutning avbryts. 

 

• Deauthentication 

Fungerar på samma sätt som disassociation attack, men med den skillnaden att de 

förfalskade paketen nu avbryter autentiseringslänken och därmed blir den attackerade 

klienten helt urkopplad från nätverket (Ibid) 

 

2.6.2.5 Man-in-the-middle attack 

 

Man-In-The-Middle attack, MITM, är en nätverksattack som utförs på ett sätt där en hacker, 

med dator, lägger sig mellan en trådlös klient och exempelvis en trådlös router. Datapaket 

som sedan skickas mellan klienten och routern går därefter först via hackerns dator (Ibid). 

Attacken är svår att utföra, men ger stora fördelar om den lyckas, som exempelvis chans att 

fånga data, manipulera krypteringsfunktioner, injicera ny data i dataströmmen, neka trådlös 

kommunikation, omdirigera trafik och fördröja den trådlösa kommunikationen.  

Dessa attacker kan utföras oberoende på om kryptering används eller inte. 
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2.6.3 Mjukvara attack 

 

Dessa attacker utnyttjar sårbarheter i den trådlösa hårdvarans mjukvara, som antingen kan 

bero på inbyggda fel eller felaktiga inställningar. 

 

2.6.3.1 Default inställningar 

 

Default inställningar är fabriksinställningar som lagts in i hårdvaran, utav dess tillverkare, och 

är den konfiguration som hårdvaran har när den skeppas ut till återförsäljare (Ibid). Dessa 

inställningar kan i en trådlös router innefatta: 

 

• Avstängd kryptering 

• Avstängd MAC filtrering 

• Påslagen SSID broadcast. 

• Användning av Default SSID. 

• Användning av Lätta lösenord, exempelvis admin och wireless.  

• SNMP påslaget 

• Fabriksinställd WEP delad hemlig nyckel 

 

Om dessa inställningar inte ändras kan en hacker få enkel tillgång till nätverket...  

 

SSID är exempelvis något man först bör ändra på eftersom dess default inställning är ett 

nätverksnamn som ofta identifierar hårdvarans tillverkare. Detta SSID kan sedan användas för 

att identifiera vilka övriga fabriksinställningar tillverkaren av hårdvaran använder för just den 

modellen. Efter att ett default SSID identifierats kan information om dessa inställningar lätt 

hämtas fram, via Internet, genom nerladdning av manualer eller från speciella hemsidor, som 

har långa listor, indelade på tillverkare och modell, av default inställningar. För att förhindra 

denna identifikation kan man stänga av SSID broadcast, som påslagen sänder ut SSID, eller 

helt enkelt ändra SSID till ett som varken identifierar hårdvarans tillverkare/modell och vem 

nätverket tillhör. 
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Att stänga av SSID broadcast räcker dock inte alltid, eftersom viss Wardriving mjukvara, som 

Kismet, ändå kan hämta fram hårdvarans SSID. Det är därför rekommenderat att titta igenom 

vilka fabriksinställningar som gjorts och ändra dessa till mer säkrare alternativ (Se 2.5 

Säkerhetrutiner) 

 

2.6.3.2 Svag kryptering via WEP 

 

WEP kan, för en ny användare, ses som ett säkert val för kryptering av det trådlösa nätverket. 

Tekniken inger dock en falsk känsla av säkerhet eftersom tekniken för med sig fler nackdelar 

än fördelar (Ibid). Bristerna innefattar exempelvis: 

 

• För kort IV värde 

• IV sänds i klartext 

• Dålig hantering av IV 

• Dålig integritetskontroll 

• Statiska delade nycklar 

 

Det främsta felet ligger alltså i användningen av IV:n vars 24 bitar korta värde begränsar det 

totala antalet unika krypteringsnycklar till 16 miljoner, 224  = 16 miljoner. Detta kan låta 

mycket, men beräknat på ett nätverk med hög trafik och hög överföringshastighet kommer 16 

miljoner IV-värden lätt kunna användas inom en tidsperiod av 3-4 timmar. När alla IV:n 

använts blir systemet tvunget att återanvända gamla värden och på så sätt skapas en IV 

kollision, svaga krypteringsnycklar, med samma IV-värde. Eftersom de statiska delade 

hemliga nycklarna sällan byts ut kan en hacker, som lyckats samla in två svaga 

krypteringsnycklar, i slutändan få tillgång till den hemliga nyckeln och därmed knäcka 

krypteringen och erhålla en fullständig anslutning till nätverket. 

 

Ett annat fel innefattar hur IV-värdet väljs ut, vars valmetod kan skilja sig åt mellan fabrikat,, 

men ändå vara helt godkända enligt WEP. Valet av IV-värde kan antingen ske slumpmässigt, 

där chansen till två lika värde enbart ökar desto fler paket som sänds, via räknare, som vid 

start ställer värdet på 0 och ökar med ett för varje sänt paket, eller via statiska värden, som i 

sig är det sämsta alternativet då det medför att alla sända paket innehåller samma IV-värde. 
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Vilken metod som än används leder det i slutändan ändå till att två krypteringsnycklar med 

samma IV skapas och det som skiljer metoderna åt är hur lång tid det tar tills detta händer. 

En annan allvarlig brist inom WEP är att krypteringsnyckeln används både till autentisering 

och kryptering. Detta leder till att om autentiseringen knäcks kan även krypteringen knäckas 

och tvärtom. 

 

Bristerna i integriteten ligger i att CRC inte ger något skydd mot medveten modifiering av 

datapaket, som sänds mellan sändare och mottagare vid en överföringsprocess. Detta innebär 

att en extern hacker kan ändra i data utan att mottagaren upptäcker det, utan att checksumman 

förändras, eller tillsammans med en återanvänd IV utföra en återuppspelningsattack. 

 

Två typer av attacker mot WEP är (Ibid): 

 

• Passiv dekryptering 

En attack där man via speciell mjukvara övervakar kommunikation inom ett nätverk, 

samlar in krypterade datapaket, för att i slutändan upptäcka en IV kollision, uppkomst 

av två svaga nycklar med samma IV. Attacken där man samlar in tillräckligt många 

IV:n för att, genom statistisk analys, kunna knäcka WEP kallas FMS, Fluhrer-Mantin-

Shamir, attack, döpt efter de tre som upptäckte den.  

 

• Aktiv trafikinjektion 

Om krypteringsnyckeln knäckts, via ovan nämnda passiva attack, kan denna användas 

för att skapa och lägga in korrekt krypterade förfalskade datapaket i nätverket. Därmed 

kan en hacker exempelvis fånga upp krypterade datapaket, dekryptera dem, 

manipulera innehållet, kryptera dem igen och sedan injicera det nu förfalskade paketen 

tillbaka in i nätverket och förbli oupptäckt, genom svagheterna i CRC. 

 

För att kunna utföra attacker mot WEP krävs ingen högre grad av skicklighet, utan det 

genomförs enkelt med specifik mjukvara anpassade för varje typ av attack, som Airsnort, 

WEPcrack och Aireplay. 
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2.6.3.3 Svag autentisering 

 

Bristerna med autentisering, via standarderna 11b och 11a, är att denna enbart sker för 

enheter, exempelvis hårdvara som datorer, som vill ansluta sig till nätverket och inte av själva 

användarna (Jonas Melander, 2005). Vidare utförs autentisering enbart på klientens sida. 

Detta kan medföra att obehöriga som vill få tillgång till ett specifikt trådlöst nätverk kan 

installera en extern falsk accesspunkt i närheten av nätverket, för att på så sätt få dess klienter 

att verifiera sig mot denna istället för den äkta accesspunkten. De uppgifter som fås utifrån 

den falska accesspunkten, som legitima användarnamn och lösenord, kan sedan användas för 

inloggning och tillgång till det utvalda trådlösa nätverket. 

 

Bristerna i autentiseringen kan i stort skyllas på WEP. För att övervinna dessa problem bör 

man därför använda sig av starkare kryptering, med bättre nyckelhantering, som WPA/WPA2. 

Även om WPA är säkrare för hemmanätverk gäller det att använda det på rätt sätt, som att 

utforma en PSK, med en längd av 20 tecken som innehåller slumpmässigt utvalda tecken 

(Beaver & Davis, 2005). 

 

2.7 Förebyggande säkerhetsrutiner 

 

Det finns idag ett antal, så kallade, säkerhetsrutiner man kan eller bör följa om man vill 

erhålla ett tillräckligt bra skydd mot de säkerhetsrisker användning av ett trådlöst nätverk 

medför. Dessa rutiner kan ses som ett antal goda råd på vägen för att förebygga framtida hot 

mot hemmets WLAN, som i värsta fall kan leda till stor skada gentemot nätverkets ägare. 

 

De säkerhetsrutiner som är relevanta att följa för privatpersoner vid användning av WLAN är 

enligt Post och Telestyrelsen (Om trådlösa nätverk, 2006) att: 

 

• Bryta strömmen för hårdvaran då det trådlösa nätverket inte används. 

Genom att bryta strömmen hindrar man definitivt att obehöriga får tillgång till 

hemmets WLAN. 
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• Ändra fabriksinställningarna på hårdvarans användarnamn och lösenord. 

Det förinställda lösenordet är oftast relativt enkelt i sin helhet och bör därför, efter  

ändring, vara uppbyggt av minst 8 tecken, vars kombination bör innehålla både siffror, 

tecken, små och stora bokstäver. 

 

• Radera eller ändra SSID. 

Att använda sig av SSID är inte nödvändigt för att hemmets WLAN ska fungera och 

därför kan detta tas bort, både i hårdvaran och på datorn, eller behållas, men då genom 

en ändring av det förinställda namnet till något unikt som inte identifierar hårdvarans 

tillverkare eller ägare. 

 

• Stänga av funktionen SSID broadcast. 

SSID broadcast gör så att externa källor kan hitta namnet på hemmets WLAN och om 

funktionen är avstängd försvåras denna identifikation märkbart. 

 

• Alltid använda hårdvarans inbyggda krypteringsfunktioner. 

Utav de tre krypteringsteknikerna, från svagast till mest säker, WEP, WPA och 

WPA2, bör man alltid utnyttja den säkraste som hårdvaran tillåter och de starkaste 

krypteringsnycklarna som finns tillgängliga. För att vara säker på att hårdvaran stödjer 

det senaste, gällande exempelvis starkare krypteringsnycklar, bör man även 

kontinuerligt uppdatera mjukvaran, firmware, i denna. 

 

• Använda funktionen MAC-adress filtrering. 

Om funktionen stöds av hårdvaran kan den göra det möjligt för ägaren av hemmets 

WLAN att bestämma vilka nätverkskort som ska få tillgång, att ansluta sig till, 

nätverket. 

 

Utöver de mer grundläggande säkerhetsrutinerna bör man enligt Lawrence (2004) även tänka 

på att: 

• Placera hårdvara centralt i bostaden. 

Att placera hårdvaran, router och accesspunkt, centralt i hemmet medför bättre 

signalspridning och gör det svårare för hackers att fånga upp radiosignalerna. 
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• Använda kryptering med största möjliga krypteringslängd. 

Krypteringslängden bör vara minst 64 bitar, helst 128 bitar och högre. Dessa nycklar 

bör även bytas ut med jämna mellanrum för att minimera chansen att de knäcks. 

 

• Alltid ha ett aktivt och uppdaterat antivirusprogram installerat i datorn. 

Detta kan minimera chansen för att elak programvara, såsom virus och trojaner, 

installeras på datorn. 

 

• Ställa in större tidsintervall mellan identifikationssändningar 

Genom att öka tidintervallet för hur ofta signaler, som identfierar och bekräftar 

existensen av en accesspunkt, skickas ut kan nätverket undgå att bli upptäckt av 

tillfälliga externa källor. 

 

• Genomföra regelbundna kontroller av signalräckvidd 

Genom att mäta signalstyrkan, hur långt signalen sträcker sig från byggnaden där 

hårdvaran är placerad, kan hjälpa till att hitta luckor i säkerheten, medvetna som 

omedvetna. 

 

• Införa restriktioner gällande åtkomst av hårdvara 

Genom att låsa in eller gömma hårdvara, som accesspunkt eller router, gör att man 

minimerar direkt otillåten manipulering av denna. 

 

• Stänga av DHCP funktion 

Genom att tilldela statiska IP-adresser och ändra värdena på adresserna, till ett värde 

som inte påminner om standardiserade värden, minskar man chansen till objudna 

besökare. 
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2.8 Lagen, gällande hot mot trådlösa nätverk 

 

I svensk lag finns det idag ett flertal lagar som behandlar databrott av alla de slag, som 

exempelvis kan ha skett via Internet eller mot ett kablat LAN. Vad som inte finns är specifika 

lagar som direkt riktar sig mot brott som begåtts via eller mot trådlöst, radiobaserat, nätverk 

(Isak Rydlund, 2004). En av de främsta orsakerna till detta återfinns i sjätte kapitlet sjuttonde 

paragrafen i lagen om Elektronisk kommunikation. Denna fastslår att det idag är lagligt "att i 

radiomottagare avlyssna eller på annat sätt med användande av sådan mottagare få tillgång till 

ett radiobefordrat elektroniskt meddelande som inte är avsett för den som avlyssnar eller för 

allmänheten." (Notisum AB - Rättsnätet, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 6 

kap 17 §, 2006) Detta innebär alltså att det är lagligt att avlyssna eller samla in, sniffa, 

kommunikation från ett trådlöst nätverk. Denna lag gäller dock enbart för trådlösa nätverk 

som är baserade på radiobaserad utrustning, som utnyttjar etern för kommunikation.  

 

För att kunna anpassa Svensk lagstiftning mot denna nya, trådlösa, typ av brott har Sverige 

sakteliga påbörjat ett anpassningsarbete mot de striktare lagförslag som presenterades i 

Europarådets konvention om brott i cyberrymden den 23 november 2001 

(Justitiedepartementet, 2005). De idéer som då presenterades godtogs av en majoritet av 

medlemsländerna inom EU, Sverige inkluderat, och syftar på att göra det möjligt att åtala och 

dela ut hårda straff för brott som exempelvs skett via Internet eller trådlöst. Sverige har till 

dags datum ännu inte genomfört några praktiska förändringar av den svenska lagen, baserat 

på konventionen, utan anpassningen är fortfarande under diskussion.   
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2.9 Tidigare undersökningar 

 

Detta avsnitt innefattar tre olika undersökningar, från Sverige och USA, som utförts via 

pejling av trådlösa nätverk, wardriving, de senaste åren.  

 

2.9.1 Trådlösa nätverk i Linköping 

 

Trådlösa nätverk i Linköping är ett projekt som utfördes av tre studenter vid Linköpings 

Universitet (Claes Ahräén & Camilla Jansson & Magnus Wiktor, 2003). Deras huvudsakliga 

syfte var att kunna presentera en guide, till målgruppen studenter inom datavetenskapliga 

ämnen, för hur avlyssning av trådlösa nätverk enkelt kan utföras. Man ville även kartlägga 

Linköpings centrum och samhället Mjärdevi för att kunna göra en jämförelse av 

säkerhetsmedvetandet, vid användning av trådlöst nätverk, mellan företag i de olika 

områdena. Utifrån denna pejling ville man sedan undersöka vissa säkerhetsaspekter inom 

företagen, vilken konfiguration, SSID och kryptering som användes. 

  

Under pejlingen hittade de sammanlagt 75 trådlösa nätverk, varav enbart en tredjedel hade 

kryptering, via WEP, påslaget. När det gäller SSID hade 30 stycken default SSID och 37 

stycken eget SSID.  

 

Insamlad statistik: 

Totalt antal funna nätverk: 75 st 

     Totalt antal där kryptering är påslaget: 28 st (ca 37 %) 

     Totalt antal där kryptering inte är påslaget: 47 st (ca 63 %) 

---------------------------------------------------------------- 

Antal funna nätverk i centrum: 61 st 

     Antal skyddade: 21st (ca 34 %) 

     Antal oskyddade: 40 st (ca 66 %) 

 

Antal funna nätverk i Mjärdevi: 14 st 

     Antal skyddade: 7 st (ca 50 %) 

     Antal oskyddade: 7 st (ca 50 %) 
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I slutsatsen gjorde de paralleller med sin procentsats på 37% krypterade nätverk mot en 

tidigare undersökning i Computer Sweden, nr 93 2002, där siffran för krypterade nätverk i 

Stockholm hade uppmäts till 28% och 20-25% i USA. I brist på omfattande underlag för 

fortsatta studier kunde de inte avgöra om det fanns säkerhetsåtgärder implementerade på 

högre nivåer än vad de kunde beskåda vid pejling. 

 

2.9.2 WLAN – Oskyddad och okontrollerad datakommunikation? 

WLAN – oskyddad och okontrollerad datakommunikation är en filosofie magisteruppsats, 

inom informatik, skriven, av Charles Horndahl och Kristian Maric, i Juni 2005 vid högskolan 

i Jönköping. Deras mål var att undersöka tekniken bakom trådlösa nätverk och 

säkerhetsmedvetandet inom företag vid användning av denna. Genom uppsatsen hoppades de 

kunna framhäva vilka säkerhetsluckor det finns i trådlösa nätverk och hur dessa kan undvikas, 

blottlägga den trådlösa infrastrukturens utseende i Jönköpingsregionen, visa anledningen till 

varför företag implementerar trådlöst nätverk och se om företag är medvetna om riskerna med 

den trådlösa tekniken. Det slutgiltiga syftet var sedan att ge förslag på förbättringsåtgärder för 

förhöjd säkerhet och högre säkerhetsmedvetande om den trådlösa nätverkstekniken, WLAN.  

Efter en första litteraturstudie, gällande teknik, brister med denna och förebyggande 

säkerhetsrutiner, genomförde de en undersökning i tre olika steg, varav det första steget var 

dataintrång i en kontrollerad miljö, för att kunna undersöka och identifiera svagheter i ett 

trådlöst nätverk (Charles Horndahl & Kristian Maric, 2005). Experiment som genomfördes 

var MAC spoofing och försök till att knäcka WEP kryptering. MAC spoofing visade sig vara 

enkelt att utföra och detta resultat visade hur lätt funktionen MAC filtrering kan förbigås. När 

det gäller försöket att knäcka WEP blev slutsatsen att det krävs ett trådlöst nätverk med hög 

trafik för att en sådan här attack ska bli meningsfull. De påpekade dock att om ett sådant 

nätverk finns till hands kan WEP knäckas relativt snabbt och enkelt.  

Vid det andra steget genomfördes en pejling, mellan den 25 aril och den 25 maj 2005, av 

trådlösa nätverk i Jönköping, Gnosjö och Nässjö (Ibid). Pejlingen genomfördes i bil utrustad 

med bärbar dator, med enbart trådlöst nätverkskort och programmet Netstumbler installerat. 

För att kunna urskilja vilka trådlösa nätverk som tillhörde företag valde man, i brist på GPS 

koordinater, att titta på SSID, varefter ett tjugotal företag kunde identifieras. 
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Vid det tredje steget genomfördes intervjuer med sex stycken företag inom 

Jönköpingsområdet (Ibid). Svaren från intervjuerna varierade, men alla företag uppgav att 

anledningen till att de valt WLAN var för att slippa dra kabel. Alla företag ansåg också att 

leverantören eller tillverkarna av den trådlösa utrustningen inte lämnade tillräckligt med 

information om farorna med trådlöst nätverk och om WEP krypteringens svagheter. När det 

gäller övriga svar uppgav fem av sex företag att de använde sig av kryptering, en andel 

författarna själva tror hade varit mindre om fler företag hade intervjuats. Fem av sex företag 

hade också kunskapen om svagheterna inom WEP och var medvetna om att kablat nätverk, 

LAN, är säkrare än trådlöst nätverk, WLAN. Det företag som ansåg att kablat och trådlöst 

nätverk var lika säkert, baserade detta enbart på om alla säkerhetsåtgärder i det trådlösa 

nätverket var tillämpade. När det gäller övriga svar fanns det vissa variationer, exempelvis 

uppgav två företag att de valt WLAN för dess mobila egenskaper, då både bärbara datorer och 

handdatorer användes.  

Författarna kom slutligen fram till att företag har ökat sin medvetenhet om bristerna inom 

WLAN, men påpekade också att hackers inte kommer att stoppas av ett par enstaka 

säkerhetsfunktioner (Ibid). Ett av deras bidrag blev därmed ett antal åtgärder, baserade på 

redan officiella säkerhetsrutiner, som kan vara till hjälp för att säkra ett trådlöst nätverk, både 

tekniska lösningar och utökad säkerhetspolicy. När det gäller själva undersökningen kunde de 

inte fastställa om resultatet på fyrtio procent oskyddade nätverk stämde in på både företag och 

hemmanätverk. Däremot visar undersökningen på en neråtgående trend av öppna nätverk i 

Jönköpingsregionen. Anledningen till detta ansåg de bero på dåtidens debatter i media och ett 

allmänt ökat säkerhetsmedvetande bland användare. I övrigt menade de att företag i allmänhet 

är medvetna om riskerna, men krav på användarvänlighet leder till säkerhetskompromisser. 

Insamlad statistik

 

Jönköping Gnosjö Nässjö 

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

Antal trådlösa nätverk: 

268 

Antal trådlösa nätverk: 17 Antal trådlösa nätverk: 54 

Oskyddade: 7 (41%) Oskyddade: 24 (44%) 

Oskyddade: 114 (43%) Skyddade: 10 (59%) Skyddade: 30 (56%) 

Skyddade: 154 (57%) Default SSID: 2 (12%) Default SSID: 8 (15%) 

Default SSID: 37 (14%)  
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2.9.3 The Phoenix Wardriving Project 

 

The Phoenix wardriving Project är ett pågående wardriving projekt som startade hösten 2004, 

i Phoenix, av ett antal studenter och lärare vid University of Advancing Technology (UAT) 

(Blackwood, 2005). Målet var enligt projektledaren Raymond Todd Blackwood att, under en 

tolv månader lång period, mäta tillväxten av trådlösa 802.11 företags- och hemmanätverk, 

accesspunkter, i Phoenix och även fastställa vilken säkerhetsnivå dessa låg på. 

 

Andra mål var att: 

• Öka säkerhetsmedvetandet bland ägare av trådlösa nätverk. 

• Undersöka vilken demografi, efter medelinkomst och åldersgrupp, som är mest 

benägen att köpa och inneha ett trådlöst nätverk. 

• Undersöka vilket demografiskt område som är mest benägen att följa upplagda 

säkerhetsrutiner. 

• Undersöka hur många som är medvetna om riskerna vid användning av trådlöst 

nätverk. 

• Att med insamlad data, som grund, lansera samhällsprogram för att uppmärksamma 

problem och öka säkerhetsmedvetandet. 

• Tillhandahålla en lärande miljö som fostrar de etiska fördelarna med wardriving. 

 

För att kunna göra ägarna av de trådlösa nätverken medvetna om säkerhetsriskerna utan att 

använda sig av skrämseltaktiker valde man att vid bostadsområden, med 80 procent eller 

högre antal osäkrade nätverk, dela ut blanketter och broschyrer för att i slutändan kunna 

inspirera folk att uppsöka Internetsidor, som uppmärksammade dem om säkerhetrisker och 

förebyggande åtgärder (Ibid). Man hoppades därmed att säkerhetsmedvetandet skulle sprida 

sig ryktesvägen och i vissa bostadsområden märktes förbättringar, där skillnaden mellan 

osäkrade och säkrade var jämnt fördelade, 50-50.  

 

Av 113 000 upptäckta nätverk (Ibid): 

• Var 60% okrypterade/osäkra överlag. 

• Var 80% okrypterade/osäkra i vissa områden. 

• Hade 10% fullständiga default fabriksinställningar. 

• Hade 15% SSID som visade personlig information. 



3. Metod 
 

I detta kapitel kommer vi beskriva de vetenskapliga teorier, metoder, vi valt att följa för att 

sammanställa denna uppsats. Vi kommer efter beskrivning av varje vald teori framföra dess 

relation till vårt arbete och hur vi valt att arbeta utifrån dessa . Avsnittet omfattar även 

uppsatsens validitet och reliabilitet samt vårt etiska förhållningssätt vid arbetet med 

uppsatsen. 

 

3.1 Positivism 

 

Positivismen handlar om en strävan efter absolut eller säker kunskap och har sitt ursprung i 

naturvetenskapen (Thurén, 2004). Inom den positivistiska metoden räknar man med två 

kunskapskällor, iakttagelse via de fem sinnena och sådant som kan räknas ut via logik. En bra 

beskrivning på positivismen beskrivs av Thurén (2004) som skriver att  

 

"Vi ska inte lita till traditioner och auktoriteter, vi ska inte ägna oss åt lösa 

spekulationer, vi ska inte låta känslorna dra iväg med oss. Istället ska vi kritiskt 

undersöka alla påståenden och alla iakttagelser och endast stödja oss på de fakta 

som vi kan anse säkerställda med all rimlig sannolikhet.Dessa fakta ska vi sedan 

analysera logiskt för att kunna dra slutsatser av dem." (s. 15) 

 

Thurén (2004) påpekar sedan att till logik räknas även matematik och inom den positivistiska 

metoden vill man så mycket som möjligt att behandla fakta på ett statistiskt sätt för att uifrån 

denna kunna dra generella slutsatser. 

 

Vi har valt det positivistiska förhållningssättet eftersom det stämmer in på den typ av arbete vi 

tänkt utföra. Under vårt arbete kommer vi ha ett kritiskt förhållningssätt och enbart förlita oss 

på information som vi anser är tillförlitlig. Detta innefattar grundläggande fakta om vårt ämne 

trådlösa nätverk, intervju med polismyndigheten, pejling av trådlösa nätverk i Växjö och 

enkätintervjuer med ägare av dessa nätverk.  
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Vi kommer till större delen behandla vår empiri på ett matematiskt sätt, där pejling och 

enkätintervju kommer att sammanställas via statistiska diagram och grafer. Dessa kommer vi 

sedan använda som grund för att komma fram till logiska och generella slutsatser om det 

allmänna säkerhetsmedvetandet i samhället, vid användning av trådlöst nätverk. Slutligen 

kommer vi tifrån den empiriska kunskapen etablera vad vi anser är fakta. 

 

3.2 Induktiv metod 

 

Induktion är ett sätt att dra slutsatser och bygger helt på empiri. Det "innebär att man drar 

allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta" (Ibid, s. 19). Thurén (2004) påpekar 

också att vid induktiv slutledningsmetod "kan man alltså komma fram till större eller mindre 

sannolikhet, men man kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet.” (s. 21) 

 

Vi har valt induktiv metod eftersom vårt mål är att, utifrån våra tre frågeställningar, framföra 

generella och giltiga slutsatser som inte enbart ska kunna kopplas till läget i Växjö, utan även 

i Sverige som helhet. Vi kommer först att framföra vad vi anser är det mest sannolika 

rättsläget för närvarande, vid handlingar via eller mot ett trådlöst nätverk, baserat på intervjun 

med polisen och insamlad referensram, gällande lagen. Med hjälp av statistiken från pejlingen 

kommer vi sedan att lägga fram en allmän slutsats över hur säkerhetsanvändningen ser ut i 

samhället idag. Därefter kommer vi slutligen att, utifrån insamlad statistik från enkäterna, 

identifiera de typer av säkerhetsmedvetande som är mest förekommande. Resultatet från 

analysen och därmed vår slutsats kommer alltså vara vad vi anser är mest sannolik 
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3.3 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Kvalitativ metod är en insamlingsmetod som kännetecknas av att den ”inte använder sig av 

siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade.” 

(Backman, 1998, s. 31) Det beskrivs även av Bell (2000) som en metod där helhetsförståelsen 

behandlas och vars mål är att erhålla kunskap om hur en människa upplever sin värld. 

 

Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod som utgångspunkt, för att kunna besvara den 

första frågeställningen, eftersom det är den typ av metod vi anser bäst kan hjälpa oss att visa 

hur Svensk lag fungerar i praktiken, gällande handlingar som utförts via eller mot ett trådlöst 

nätverk. Denna kommer att utföras via en intervju där målet är att gå in på djupet om hur 

rättsläget och det förebyggande arbetet ser ut för att stoppa denna typ av handlingar. 

 

3.4 Kvantitativ forskningsmetod 

 

”Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som man skall studera ska göras 

mätbart och att undersökningsresultatet ska presenteras numeriskt.” (Andersen, 1999, s. 70). 

Enligt Backman (1998) är det en metod där resultatet i en undersökning ”utmynnar i 

numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana.” (s. 31) En kvantitativ 

undersökning kräver också att en viss typ av rangordningsmått förekommer (Andersen, 1999). 

 

Vi har valt en kvantitativ undersökningsmetod för att kunna besvara de sista två 

frågeställningarna, eftersom den är bäst lämpad för uppgiften. Först kommer vi genomföra en 

pejling av trådlösa nätverk i Växjö för att mäta hur utbredd säkerhetsanvändningen är i 

samhället och inom åldersspecifika områden, som studentområdet. Därefter kommer vi dela ut 

enkäter till ägarna av dessa nätverk för att kunna besvara på vilken nivå säkerhetsmedvetandet 

ligger i samhället och inom olika åldersintervaller. Resultatet från pejling och enkät kommer 

slutligen att sammanställas eller omvandlas till numerisk statistik.   
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3.5 Validitet 

 

Validitet kan definieras "som frånvaro av systematiska mätfel." (Lundahl & Skärvad, 1992, s. 

87). Det handlar alltså om att verkligen undersöka det som ska undersökas och inte något 

annat (Thurén, 2004). Hög validitet beror på om mätningens resultat är relevant för 

undersökningens mål. 

 

För oss har det varit viktigt att få en valid uppsats och därför har vi varit noggranna att se till 

att rätt sorts information har insamlats. Det första vi gjorde var att samla in och läsa textkällor 

vi ansåg vara relevanta för vår uppsats, för att på så sätt erhålla den kunskap som krävdes för 

att kunna få en bild av vad som ingick i ett säkerhetsmedvetande. Nedskrivna teorier 

sammanställde vi sedan i en referensram, som under arbetets gång styrt innehållet i alla 

intervjumallar och vad som var viktigt att pejla. 

 

3.5.1 Intervju med Kriminalkommissarie Anders Ahlqvist 

 

Frågorna i intervjun med Anders Ahlqvist baserades på speciellt utvalda delar i vår 

referensram, som hot mot trådlöst nätverk och Svensk lag i teorin. Målet med intervjun var att 

ta reda på hur polisen arbetar med att förebygga sådana här hot och hur lagen i praktiken, det 

nuvarande rättsläget, fungerar om en hacker otillåtet utnyttjar en annan persons trådlösa 

nätverk. Intervjun var specifikt inriktad och uppdelad för att kunna besvara dessa frågor på ett 

strukturellt bra sätt. 

 

3.5.2 Pejling av trådlösa nätverk i Växjö 

 

Målen med pejlingen var först att få tillräckligt med statistik för att kunna avgöra skillnader i 

säkerhetsanvändningen bland trådlösa nätverk, som skyddade och ej skyddade samt val av 

SSID, och även utläsa om skillnader i säkerhetsmedvetande kunde ses mellan olika 

åldersgrupper redan under pejling. Därefter ville vi även samla in tillräckligt med information, 

via GPS, för att kunna lokalisera nätverkens placering i Växjö.  
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För att få en valid pejling är det viktigt att rätt sorts utrustning och mjukvara används och att 

den används på ett korrekt sätt. Eftersom vi, utifrån tidigare studier, förstått att vissa problem 

kan uppstå vid konfiguration, mellan hårdvara och mjukvara, lade vi stor tid till att undersöka 

och använda olika lösningar för att få allt att fungera när väl pejlingen började.  

 

För att kunna upptäcka trådlösa nätverk och kartlägga dessa använde vi oss av en portabel 

dator, med trådlöst nätverkskort och GPS (Bilaga 7). Den mjukvara som sedan användes var 

Netstumbler, för att få fram information om varje nätverk, Microsoft Autoroute 2006, för att 

visa den aktuella positionen vi hade vid pejling samt den rutt som avverkats, Stumbverter 

tillsammans med Microsoft MapPoint, för att skapa en visuell presentation över vart alla 

nätverk befann sig på en karta över Växjö, Garmin tillsammans med Mapsource, för att räkna 

ut körd sträcka och tidsåtgång, och slutligen Franson GpsGate, för att kunna köra Netstumbler 

och Autoroute samtidigt under pejlingen (Bilaga 8).  

 

3.5.3 Enkätintervju 

 

Målet med enkäten var att kunna samla in tillräckligt med statistik för att kunna sammanställa 

spindeldiagram, för att visa vilka olika typer av säkerhetsmedvetande, inom olika 

åldersintervaller, det finns i samhället (Bilaga 9). För att kunna få en valid enkät byggdes 

denna upp i fyra distinkta avsnitt, där varje avsnitt tog upp varsin del av det vi ansåg ingå i ett 

säkerhetsmedvetande. Frågorna utgick ifrån referensramens beskrivningar av tekniken bakom 

trådlöst nätverk, hot mot trådlöst nätverk, förebyggande åtgärder mot hot och lagen. Eftersom 

vi valt att dela in olika typer säkerhetsmedvetande via ålder lade vi också till en inledande 

fråga om intervjuobjektets åldersgrupp. Övriga frågor som lades till, för att få fram skäl till 

inköp och användning, var anledning till inköp av hårdvara och antal datorer som används 

inom nätverket. Svaren på varje fråga i enkäten rangordnades sedan via numrering, där det 

mest relevanta för högt säkerhetsmedvetande gav högst poäng och det mest irrelevanta lägst 

poäng. Denna poängbedömning fanns dock inte med i de enkäter som delades ut, utan 

användes i efterhand som grund för våra spindeldiagram (Bilaga 9). 
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3.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär att en undersökning sker på ett korrekt sätt och är tillförlitlig (Thurén, 

2004). Enligt Lundahl & Skärvad (1992) avser reabilitet "frånvaron av slumpmässiga mätfel. 

En undersökning med god reabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av 

vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker." (s. 89) God reabilitet 

handlar alltså om att undvika slumpens inverkan på mätningen och att alla mätningar 

genomförs på ett identiskt sätt.  

 

Reliabilitet är viktigt eftersom det påverkar validiteten. Forskare som tillämpar liknande 

metoder som mätningen utförts via ska kunna få liknande svar utifrån samma insamlade 

material(Thurén, 2004). 

 

För att få hög reliabilitet på vår undersökning har vi varit noggranna att se till att utförandet 

skett på ett så korrekt och identiskt sätt som möjligt.  

 

3.6.1 Intervju med Kriminalkommissarie Anders Ahlqvist 

 

För att finna en källa som kunde ge oss tillförlitlig information om hur lagen, i teori och 

praktik, fungerar, vid handlingar som utförts via eller mot ett trådlöst nätverk, valde vi först 

att undersöka vilka instanser som arbetar med denna typ av brott. Utifrån undersökningens 

resultat ansåg vi att IT-Brottssektionen, Internetspaningsgruppen, vid Rikskriminalpolisen var 

det mest relevanta valet och där fick vi snabbt kontakt, via E-post, med Kriminalkommissarie 

Anders Ahlqvist. 

 

Intervjun med Anders genomfördes sedan via E-post, eftersom vi ansåg att det skulle bli 

lättare för Anders att i lugn och ro besvara E-brevet i sin takt, istället för att besvara en 

stressfull telefonintervju, där ord och meningar lätt kan missförstås. När något svar var oklart 

eller behövde förklaras bättre ställdes följdfrågor för att reda ut detta. 
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3.6.2 Pejling av trådlösa nätverk i Växjö 

 

Pejlingen genomfördes via bil vid fyra olika tidpunkter, under en veckas tid, från tidig 

förmiddag till eftermiddag och eftermiddag till kväll, både på vardagar och på helger. Vid 

varje tillfälle pejlade vi i ca 4 timmar och körde då runt i alla bostadsområden i Växjö, på de 

vägar där biltrafik var tillåten. 

 

Utifrån insamlad statistik sammanställde vi sedan cirkeldiagram för att visa skillnader mellan 

oskyddade och skyddade nätverk i samhället. För att kunna avgöra skillnader mellan 

åldersgrupper valde vi sedan att göra en jämförelse mellan studentområde och samhälle, 

eftersom studentområdet, som statistiskt bekräftat överlag består av yngre personer mellan 18-

34 år, är starkt avgränsat mot övriga samhället och därmed lätt att identifiera (Statistiska 

Centralbyrån, Sökande och antagna per ålder o kön höstterminerna 1998-2005, 2006). 

 

3.6.3 Enkätintervju 

 

Vid arbetet med enkätintervjun hade vi från början lagt upp ett mål att samla in åtminstone 

fyra till fem ifyllda enkäter per åldersgrupp, det vill säga en summa på minst tjugo ifyllda 

enkäter. Urvalet av personer som skulle tilldelas en enkät baserades därför inte på några 

specifika kriterier, utan enbart på de GPS koordinater, för varje upptäckt nätverk, vi hade 

samlat in under pejlingen. Efter att vi hade tagit fram kartor, som visade vart varje nätverk var 

lokaliserat i Växjö, valde vi att leverera enkäten för hand till ett antal, slumpmässigt, utvalda 

personer. Denna process pågick tills tillräckligt många enkäter var ifyllda och det upplagda 

målet uppfyllt. 

 

Då det är viktigt att varje intervju sker på ett så likartat sätt som möjligt valde vi att 

genomföra enkätintervjuerna i de utvalda personernas hemmiljö, som innefattar få störande 

källor. För att inge förtroende inför varje intervju valde vi också att dela ut en broschyr, från 

Post och Telestyrelsen (PTS), som visar hur man säkrar sitt trådlösa nätverk. Det har inte 

förekommit några skillnader i utförandet, något som kan förklaras i att enkätintervjuerna 

genomfördes under enbart två dagar. 
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Utifrån varje enkät skapades sedan ett spindeldiagram, som låg till grund för identifiering av 

typer av säkerhetsmedvetande (Bilaga 9). Arbetet med denna identifikation genomfördes 

genom gruppering av spindeldiagram, vars mönster var likartade. Efter att grupperingen var 

klar hade vi identifierat sammanlagt fyra grupper, typer, där den minst förekommande 

baserades på två enkäter, de två mellersta på fyra enkäter vardera och den mest 

förekommande på sex enkäter. För att få fram reliabla spindeldiagram, för varje typ, valde vi 

sedan att skapa nya diagram, där var och ett baserades på medelvärdet av den sammanlagda 

poängsumman från alla spindeldiagram som ingick i den specifika gruppen.  

 

3.7 Etik 

 

Ett grundläggande krav för god etik, för att inte någon ska komma till skada, är att värna om 

integriteten (Wallén, 1996). Ett annat självklart etiskt krav är att insamlat material inte 

manipuleras. 

 

Under vårt arbete har vi valt att följa ett strikt moraliskt och etiskt förhållningssätt till det 

empiriska materialet. All information som insamlats har dubbelkollats efter fel och materialet 

har hållits i säkert och konfidentiellt förvar. Vi har arbetat efter premissen att alla 

intervjuobjekt ska ställa upp av egen fri vilja, inte känna någon press att besvara våra frågor 

och veta att vi värnar om deras integritet 

 

Under den första intervjun fick intervjuobjektet själv välja vad som skulle stå som referat till 

intervjun. All annan information än den vi tillåtits att publicera har sedan hållits konfidentiell.  

Vid pejling av trådlösa nätverk i Växjö har all insamlad statistik och information om 

nätverkens placering i Växjö hållits konfidentiell. Sist har alla som ställt upp på 

enkätintervjun förblivit totalt anonyma.  

 

Det har under arbetets gång varit viktigt för oss att kunna framhålla en bra genomförd uppsats 

enligt god etik. 
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4. Empiri 
 

Detta kapitel innefattar resultaten av gjorda undersökningar. Detta innefattar en kortfattad 

sammanställning av intervjun med Kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, som visar gällande 

rättsläge, en sammanställning av statistiken från pejlingen, via cirkeldiagram, och av 

statistiken från enkätintervjuerna, via fyra identifierade typer av säkerhetsmedvetande. 

 

4.1 Sammanställning av intervju med Anders Ahlqvist 

 

Det finns idag inga lagar eller regler som styr en privatpersonsrättigheter eller skyldigheter 

vid upprättande av ett WLAN. Vidare är det enligt Svensk lag alltid den som utför en 

handling som är ansvarig, alltså kan en ägare av trådlöst nätverk aldrig bli ställd till ansvar för 

gärningar denne inte utfört, oberoende om dennes nätverk från början varit skyddat eller 

oskyddat. Det finns idag ett antal ärenden som skrivits av eftersom det inte gått att bortse från 

möjligheten att någon annan, än ägaren, utnyttjat det trådlösa nätverket. Det finns dock en 

situation där en WLAN-ägare kan få problem och det är om en hacker laddat ner olagliga filer 

och sparat dessa på ägarens hårddisk. Detta innebär då att ägarens lagringsmedia förverkas, på 

grund av förbudet av innehav av den typen av material, och detta är oberoende om ägaren är 

skyldig till handlingen eller inte. Detta innebär dock inte att ägaren straffas för något brott, 

utan det handlar enbart om att det materialet är förbjudet och därmed beslagtas hårddisken. 

Det finns ett flertal fall idag där företags lagringsmedia beslagtagits, förverkats, då deras 

anställda laddat ner olagligt material. 

 

Enligt Svensk lag är det idag inte olagligt att avlyssna eller samla in information, krypterad 

som ej krypterad, från andras trådlösa nätverk eftersom det handlar om radiotrafik. När det 

gäller Sveriges anpassning mot Europarådets konvention mot brott i cyberrymden avser 

Sverige att ansluta sig till den, men eftersom allt arbete med lagändringar tar tid har denna 

anpassning ännu inte genomförts. När det gäller användning av någon annans trådlösa nätverk 

för att "gratissurfa" finns det idag inga kända rättsfall där någon ställts till ansvar för detta. 

Det är även högst tveksamt om förfarandet över huvud taget är brottsligt. Det är ingen form av 

dataintrång, men möjligen skulle man kunna tänka sig att åtala för antingen olovligt brukande 

(BrB 10:7) eller alternativt Egenmäktigt Förfarande (BrB 8:8). Detta är dock inte prövat i 
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rätten och det finns därmed ingen praxis. Den som gratissurfar löper därmed inga speciellt 

stora risker att dömas för brott eller ens om det föreligger brott.  

Det finns för övrigt inga kända rättsfall där någon har dömts för brott, exempelvis fildelning, 

DoS, eller annan form av trådlös attack, som utförts mot eller via ett trådlöst nätverk. 

 

Om det nu skulle förekomma brott mot eller via ett trådlöst nätverk arbetar polisen inte enbart 

efter teknisk bevisning för att få tag på förövaren. När det gäller brottsutredningar är Teknisk 

bevisning enbart en faktor av många. Exempelvis om en gärningsman utnyttjar någons 

trådlösa nätverk för bedrägerier kan denne mycket väl bli omöjlig att spåra, rent tekniskt. 

Dock återstår problemet att dölja exempelvis penningströmmar och leveransadresser för 

varor, vilket ger polisen andra utredningsmöjligheter. För övrigt beror det på flera 

omständigheter om chansen till att en hacker ska kunna spåras och senare åtalas, som förutom 

nämnda metoder även beror på vilka tekniska åtgärder nätverkets ägare vidtagit för att spåra 

och logga trafik och hur skicklig och försiktig gärningsmannen är. Generellt kan man säga att 

risken för spårning är liten eftersom de flesta WLAN-ägare har låg kapacitet när det gäller 

insamling av data för spårning. Det finns heller inga specifika bevis som kan pekas ut som 

generellt används för att en hacker ska kunna straffas, utan varje ärende är unikt och måste 

bedömas var för sig. Det är dock en missuppfattning bland många säkerhetsexperter att man 

är chanslös utan teknisk bevisning, som loggar. 

När det gäller spårningsfunktioner överlag i dagens routrar är dessa ofta av begränsat värde 

eftersom DHCP lösningar är vanligt förekommande. Det kan förvisso vara av större värde om 

routern genererat en logg som innehåller MAC-adresser för anslutna datorer, men det har 

visat sig att det inte är helt ovanligt att användarna själva manipulerat MAC-adresserna, för att 

bevisa att någon annan använt det trådlösa nätverket eller för att dölja detta faktum. 
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4.2 Pejling av trådlösa nätverk i Växjö stad 

 

För att kunna ge en klar bild över hur säkerhetsanvändningen ser ut bland trådlösa nätverk i 

Växjö har vi först valt att sammanställa hur situationen ser ut i samhället överlag. Därefter 

kommer vi visa skillnaderna mellan de nätverk som är krypterade och de som inte är 

krypterade. Eftersom vi under kommande avsnitt sedan kommer att belysa olika typer av 

säkerhetsmedvetande, inom olika åldersgrupper, görs en jämförelse mellan studentområde, 

eftersom detta är ett starkt avgränsat område med en mestadels yngre personer mellan 18-34 

år, och övriga samhälle för att se om likartade skillnader kan identifieras utifrån pejlad 

statistik (Statistiska Centralbyrån, Sökande och antagna per ålder o kön höstterminerna 1998-

2005, 2006). .  

 

Under vår pejling av hela Växjö stad upptäckte vi totalt 1625 stycken trådlösa nätverk. Av 

dessa var 860 krypterade och 765 ej krypterade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning av Kryptering bland 
trådlösa nätverk i Växjö stad

53%
47%

Antal krypterade: Antal ej krypterade: 

Figur 6. Skyddade och oskyddade nätverk i Växjö
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När det gäller användning av SSID hade: 

 

• 174 default SSID, enligt netstumbler. 

• 237 dolt SSID. 

• 722 eget SSID 

 

Vi valde också att manuellt avläsa antal default SSID, för att vara på den säkra sidan. 

Resultatet blev att vi kunde identifiera sammanlagt 666 stycken trådlösa nätverk med 

bekräftade default SSID, inklusive de 174 som Netstumbler identifierat . Vad denna skillnad 

beror på är svårt att säga, i alla fall kunde vi inte hitta något om det i manualen för 

Netstumbler. 

 

 
SSID för Växjö stad

15%

44%

41%

Antal dolda SSID
Antal egna SSID
Antal bekräftade default SSID

Figur 7. Antal olika SSID bland WLAN i Växjö

Default SSID för Växjö Stad enl 
Netstumbler

11%

89%

Äntal default SSID

Övriga SSID (Dolda, egna och bekräftade default)

Figur 8. Antal default SSID, enligt Netstumbler,  
              bland WLAN i  Växjö 
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4.2.1 Jämförelse mellan ej krypterade och krypterade nätverk 

 

Efter jämförelse mellan ej krypterade och krypterade nätverk kunde vi sammanställa följande 

fakta: 

Ej krypterade Krypterade nätverk 

Antal nätverk:             765 Antal nätverk:             860 

Antal default SSID: 135 Antal default SSID: 39 

Antal dolda SSID:       50 Antal dolda SSID:  187 

Egna SSID:             219 Egna SSID:             503 

Bekräftade default:     496 Bekräftade default:     170

 

 SSID för ej krypterade nätverk

7%

29%

64%

Antal dolda SSID
Antal egna SSID
Antal bekräftade default SSID

Figur 9. Antal olika SSID bland oskyddade WLAN 
              i Växjö 

SSID för krypterade nätverk

22%

58%

20%

Antal dolda SSID
Antal egna SSID
Antal bekräftade default SSID

Figur 10. Antal olika SSID bland skyddade WLAN 
                i Växjö 

Default SSID för ej krypterade nätverk 
enl Netstumbler

18%

82%

Antal default SSID

Övriga SSID (Dolda, egna och bekräftade default)

Figur 11. Antal default SSID, enligt Netstumbler,  
               bland oskyddade WLAN i Växjö 

Default SSID för krypterade nätverk 
enl Netstumbler 

5%

95%

Antal default SSID

Övriga SSID (Dolda, egna och bekräftade default)

Figur 12. Antal default SSID, enligt Netstumbler,  
                bland skyddade WLAN i Växjö 
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4.2.2 Jämförelse mellan studentområde och samhälle 

 

Efter jämförelse mellan studentområde, vars population till stor del består av yngre personer 

(Statistiska Centralbyrån, Sökande och antagna per ålder o kön höstterminerna 1998-2005, 

2006)., och övriga samhället kunde vi sammanställa följande fakta 

 

Studentområde Samhälle 

Antal nätverk:             72 Antal nätverk:             1553 

Antal krypterade: 49 Antal krypterade: 811 

Antal ej krypterade: 23 Antal ej krypterade: 742 

Antal default SSID: 18 Antal default SSID: 156 

Antal dolda SSID: 15 Antal dolda SSID: 222 

Antal egna:             39 Antal egna:             683 

Antal bekräftade:        18 Antal Bekräftade:        648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning av kryptering bland 
trådlösa nätverk i studentområdet

68%

32%

Antal krypterade Antal ej krypterade

Figur 13. Skyddade och oskyddade WLAN i  
                studentområdet 

Användning av kryptering bland 
trådlösa nätverk i samhället

52%
48%

Antal krypterade Antal ej krypterade

Figur 14. Skyddade och oskyddade WLAN i  
                samhället 



 

 

 
SSID i studentområdet

21%

54%

25%

Antal dolda SSID
Antal egna SSID
Antal bekräftade default SSID

Figur 15. Antal olika SSID bland WLAN i  
                studentområdet 

 SSID i samhället
14%

44%

42%

Antal dolda SSID
Antal egna SSID
Antal bekräftade default SSID

Figur 16. Antal olika SSID bland WLAN i  
                samhället 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Default SSID i samhället enl Netstumbler

10%

90%

Antal default SSID

Övriga SSID (Dolda, egna och bekräftade default)

Figur 18. Antal default SSID, enligt Netstumbler,  
                bland WLAN i samhället 

Default SSID i studentområdet enl 
Netstumbler

25%

75%

Antal default SSID
Övriga SSID (Dolda, egna och bekräftade default)

Figur 17. Antal default SSID, enligt Netstumbler,  
                bland WLAN i studentområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Typer av säkerhetsmedvetande i samhället 

  

Vid analys av gjorda spindeldiagram identifierade vi fyra typer av säkerhetsmedvetande, som 

upptog både yngre och äldre användare.  I de yngre åldersgrupperna återfanns Den tekniskt 

upplysta användaren, som har hög kunskap om WLAN tekniken, och Den allvetande 

användaren, som kan det mesta. I den äldre åldersgruppen identifierade vi Den otekniske 

användaren, som inte har något tekniskt kunnande gällande WLAN, men som i övrigt kan lite 

mer. Den sista typen har vi valt att kalla Medelanvändaren och är den som har någorlunda bra 

kunskap, inte låg eller hög, men som förekommer inom alla åldrar. 

 

Förutom spindeldiagram för varje typ, med tillhörande förklaringar, har vi även valt att för 

varje typ ta med information gällande vart kunskap, om tekniken, oftast inhämtas, vanligaste 

skälet till inköp, vad det trådlösa nätverket vanligtvis används till och hur den vanliga 

strukturen ser ut på hemmets WLAN, det vill säga inkopplade enheter. 
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4.3.1 Den tekniskt upplysta användaren - Åldersgrupp 18-35 

 

Denna typ av säkerhetsmedvetande var den mest förekommande i enkätundersökningen, det 

vill säga 6 stycken av 21 insamlade enkäter (29 %)...  

 

 

 
Kunskap om WLAN 
tekniken 

Kunskap om risker 

Kunskap om riskförebyggande 
säkerhetsrutiner 

Allmän kunskap om 
datorsäkerhet 

Kunskap om lagen i 
teori och praktik 

Figur 19. Spindeldiagram över Den tekniskt upplysta användaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poängskalor: 
1a = Erkänd kunskap 
1b = Bedömd kunskap 
2a = Vetskap om trådlös osäkerhet 
2b = Riskkännedom 
3a = Ändrade Default inställningar 
3b = Valda riskförebyggande säkerhetsrutiner 
4a = Allmänt säkerhetsmedvetande 
5a = Laglig Avlyssning/insamling 
5b = Laglig Gratissurfning 
5c = Liten spårningschans 
5d = Straffskyldighet 

Källor för kunskapsintag: 
Böcker     = Bra 
Tillverkare (Hemsida/Manual) = Mindre bra 
Återförsäljare (Hemsida/Butik) = Dålig 
Internet (Övrigt)   = Mycket bra 
Bekanta    = Bra 
Skäl till inköp av WLAN: 
Rörelsefriheten 
Vad WLAN används till: 
Internet 
Antal anslutna enheter: 
3 
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4.3.2 Den otekniske användaren - Åldersgrupp 51+ 

 

Denna typ av säkerhetsmedvetande kunde enbart identifieras inom den äldre åldersgruppen, i 

enkätundersökningen, det vill säga 4 stycken av 21 insamlade enkäter (19 %)...  

 

 

 

 Kunskap om WLAN 
tekniken 

Kunskap om risker 

Kunskap om riskförebyggande 
säkerhetsrutiner 

Allmän kunskap om 
datorsäkerhet 

Kunskap om lagen i 
teori och praktik 

Figur 20. Spindeldiagram över Den otekniske användaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poängskalor: 
1a = Erkänd kunskap 
1b = Bedömd kunskap 
2a = Vetskap om trådlös osäkerhet 
2b = Riskkännedom 
3a = Ändrade Default inställningar 
3b = Valda riskförebyggande säkerhetsrutiner 
4a = Allmänt säkerhetsmedvetande 
5a = Laglig Avlyssning/insamling 
5b = Laglig Gratissurfning 
5c = Liten spårningschans 
5d = Straffskyldighet 

Källor för kunskapsintag: 
Böcker     = Okänt 
Tillverkare (Hemsida/Manual) = Okänt 
Återförsäljare (Hemsida/Butik) = Okänt 
Internet (Övrigt)   = Okänt 
Bekanta    = Mycket bra 
Skäl till inköp av WLAN: 
Rörelsefriheten 
Vad WLAN används till: 
Internet 
Antal anslutna enheter: 
2 
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4.3.3 Medelanvändaren - Åldersgrupp 18-51+ 

 

Denna typ av säkerhetsmedvetande förekom inom alla åldersgrupper, i enkätundersökningen, 

det vill säga 4 stycken av 21 insamlade enkäter (19 %)...  

 

 

 

 
Kunskap om WLAN 
tekniken 

Kunskap om risker 

Kunskap om riskförebyggande 
säkerhetsrutiner 

Allmän kunskap om 
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Kunskap om lagen i 
teori och praktik 

Figur 21. Spindeldiagram över Medelanvändaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poängskalor: 
1a = Erkänd kunskap 
1b = Bedömd kunskap 
2a = Vetskap om trådlös osäkerhet 
2b = Riskkännedom 
3a = Ändrade Default inställningar 
3b = Valda riskförebyggande säkerhetsrutiner 
4a = Allmänt säkerhetsmedvetande 
5a = Laglig Avlyssning/insamling 
5b = Laglig Gratissurfning 
5c = Liten spårningschans 
5d = Straffskyldighet 

Källor för kunskapsintag: 
Böcker     = Mindre bra 
Tillverkare (Hemsida/Manual) = Bra 
Återförsäljare (Hemsida/Butik) = Mindre bra 
Internet (Övrigt)   = Bra 
Bekanta    = Bra 
Skäl till inköp av WLAN: 
Rörelsefriheten 
Vad WLAN används till: 
Internet 
Antal anslutna enheter: 
2 
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4.3.4 Den allvetande användaren - Åldersgrupp 18-35 

 

Denna typ av säkerhetsmedvetande var den minst förekommande i enkätundersökningen, det 

vill säga 2 stycken av 21 insamlade enkäter (10 %)...  

 

 

 

 
Kunskap om WLAN 
tekniken 

Kunskap om risker 

Kunskap om riskförebyggande 
säkerhetsrutiner 

Allmän kunskap om 
datorsäkerhet 

Kunskap om lagen i 
teori och praktik 

Figur 22. Spindeldiagram över Den allvetande användaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poängskalor: 
1a = Erkänd kunskap 
1b = Bedömd kunskap 
2a = Vetskap om trådlös osäkerhet 
2b = Riskkännedom 
3a = Ändrade Default inställningar 
3b = Valda riskförebyggande säkerhetsrutiner 
4a = Allmänt säkerhetsmedvetande 
5a = Laglig Avlyssning/insamling 
5b = Laglig Gratissurfning 
5c = Liten spårningschans 
5d = Straffskyldighet 

Källor för kunskapsintag: 
Böcker     = Bra 
Tillverkare (Hemsida/Manual) = Bra 
Återförsäljare (Hemsida/Butik) = Mindre bra 
Internet (Övrigt)   = Mycket bra 
Bekanta    = Bra 
Skäl till inköp av WLAN: 
Rörelsefriheten 
Vad WLAN används till: 
Internet 
Antal anslutna enheter: 
2 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att tolka insamlad empiri och där det är möjligt koppla denna till 

relevant teori, som tagits upp i referensramen. 

 

5.1 Rättsläget gällande trådlösa hot 

 

Det finns ett antal stora brister i Svensk Lag idag, gällande handlingar via WLAN, varav det 

primära är att det inte är förbjudet att avlyssna eller samla in, krypterad som ej krypterad, data 

från ett trådlöst nätverk (Isak Rydlund, 2004). Vidare är lagarna som inriktar sig mot 

datorelaterade handlingar enbart gjord för att hantera konventionella typer av brott, som 

exempelvis attacker mot ett LAN, och inte de som sker mot eller via ett trådlöst nätverk. Dock 

har det, under flera år, funnits fastställda EU konventioner, gjorda för att bemöta denna nya 

typ av hot, som varje medlemsland valt att anpassa sig mot (Justitiedepartementet, 2005). För 

Sveriges del är dock denna anpassning fortfarande enbart på förslagsstadiet.  

 

Att gällande rättsläge, vid handlingar mot eller via WLAN, överlag inte fungerar på ett 

tillfredställande sätt fick vi bekräftat både från insamlad referensram, om lagen i teori, och 

från intervjun med Anders Ahlqvist. Det visade sig dock att det inte enbart är lagligt att 

avlyssna och samla in data från andras WLAN, utan också att det troligtvis är lagligt att 

otillåtet utnyttja andras trådlösa Internetuppkoppling. Osäkerheten vid det sistnämnda beror 

på att det inte finns några kända rättsfall som hanterar denna nya typ av trådlöst hot och, som 

Anders påpekade, finns det därmed heller inte någon praxis som kan motbevisa detta 

antagande. 

 

När det gäller mer brottsliga handlingar mot eller via någon annans WLAN, som lagring av 

olagligt material eller fildelning via Internet, är det svårt att säga hur rättsläget ser ut, då det 

som sagt inte finns några kända rättsfall. Orsaken är svårigheterna i att fysiskt fånga den som 

är skyldig till attacken eftersom WLAN-tekniken, som bygger på kommunikation via 

radiovågor, tillåter hackers att utföra sina handlingar både mobilt och från långa avstånd. 

Vidare tillåter tekniken även en nästintill anonym tillvaro både beroende på tekniska 

svagheter, som exempelvis användning av DHCP och MAC-spoofing, och på allmänna 

begränsningar i spårningskapaciteten i trådlösa hemmanätverk.  

 68



Dock används oftast, enligt Anders, mer konventionella metoder än enbart teknisk bevisning 

för att spåra hackers, men detta kräver emellertid att brottet verkligen är av den typen, som 

exempelvis utpressning eller bedrägeri. Överlag är det alltså liten chans till att verkligen spåra 

någon som utfört en attack mot eller via ett trådlöst nätverk.  

 

De fördelar som hackers får vid handlingar via ett WLAN påverkar dock inte vem som blir 

straffskyldig om en brottslig handling har utförts. Det kan, enligt Anders, aldrig bli som så att 

ägaren, av ett WLAN, blir ansvarig om ett brott, som fildelning, skulle spåras till dennes 

dator. Det finns alltså alltid tvivelaktigheter till vem som blir straffskyldig när datorn, som 

brottet spårats till, ingår i ett trådlöst nätverk. Enligt Anders avskrivs sådana fall allt som 

oftast eftersom möjligheten alltid finns där att någon annan, än nätverkets ägare, har utfört 

den brottsliga handlingen. Däremot påpekade Anders att oberoende på straffskyldighet 

konfiskeras alltid den lagringsmedia där olagligt material funnits, om attacken mot det 

trådlösa nätverket exempelvis har innefattat lagring av olagligt material på datorer som ingick 

i nätverket. 

 

5.2 Säkerhetsläget bland trådlösa nätverk i Växjö 

 

Säkerhetsläget bland trådlösa nätverk i Växjö kan, utifrån vår undersökning, enkelt beskrivas 

som relativt säkert, med 53 procent skyddade och 47 procent ej skyddade, utav sammanlagt 

1625 upptäckta nätverk. Om man går tillbaka ett par år och jämför våra siffror med 

undersökningen från Linköping (Claes Ahräén & Camilla Jansson & Magnus Wiktor, 2003), 

som genomfördes 2003, ser man att andelen, som då var 63 procent, oskyddade nätverk har 

minskat markant. Att antalet skyddade nätverk därmed har ökat, sedan 2003, ser man även i 

undersökningen från Jönköping (Charles Horndahl & Kristian Maric, 2005), som 

genomfördes 2005, där 57 procent skyddade och 43 procent ej skyddade trådlösa nätverk 

upptäcktes. Nu förekommer det visserligen en lite större procentsats för skyddade nätverk där 

jämfört med vår undersökning, men denna smärre variation kan enkelt förklaras genom att de 

i Jönköping enbart koncentrerade sig på att pejla företagsnätverk, som oftast har fastställd 

säkerhetspolicy och ett högre skydd än hemanvändare.  
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Då dessa två undersökningar var relativt begränsade i storlek, till skillnad mot vår, kan det 

dock vara svårt att säga hur reliabla deras resultat egentligen är i ett större perspektiv. Vid en 

jämförelse med en mer omfattande studie, som The Phoenix Wardriving Project från 2005, 

där 60-80 procent av 115 tusen trådlösa nätverk var ej skyddade (Blackwood, 2005) , ser man 

dock en drastisk minskning av oskyddade nätverk. Nu kanske denna undersökning inte är 

applicerbar för vår del eftersom den utfördes i USA, vars kultur är annorlunda, men resultatet 

visar ändå på att svenskar överlag har en allt större benägenhet att skydda sina trådlösa 

nätverk. Detta är alltså en utveckling som skett relativt snabbt de senaste tre åren och i 

jämförelse med undersökningen från USA blir detta extra tydligt. 

 

Användning av Default SSID visade sig, i vår undersökning, uppgå till 15 procent och denna 

summa stämmer någorlunda överens med vad undersökningarna från USA och Jönköping 

kommit fram till. Detta gäller dock enbart om man förlitar sig på vad mjukvaran anser är 

fabriksinställt och tittar man istället närmre på den totala summan bekräftade SSID ökar 

antalet Default i vår undersökning till hela 41 procent och vi anser att denna summa är mer 

tillförlitlig. En summa på 41 procent överlag är dock rätt så hög, men kan bero på att det 

fabriksinställda värdet behållits när övriga ändrats. 

 

När det handlar om SSID är det viktigt att ändra det fabriksinställda värdet och skapa eget 

eller i alla fall försöka dölja detta (Beaver & Davis, 2005). Dessa ändringar är, förutom 

kryptering, en viktig del vid säkerställandet av det trådlösa nätverket. Vid en jämförelse 

mellan skyddade och ej skyddade nätverk användning av SSID blir det mycket tydligt hur 

stora skillnaderna är, i säkerhetstänkandet, mellan dessa två grupper. Hos de ej skyddade 

nätverken var det hela 64 procent som hade bekräftade Default SSID, enbart 29 procent som 

hade egna SSID och 7 procent som hade dolt SSID. De skyddade nätverken hade här endast 

20 procent bekräftade Default, en mycket högre andel på 58 procent egna SSID och hela 22 

procent dolda SSID. Detta tyder helt klart på att de användare som valt att skydda sitt nätverk 

även innehar högre kunskap, gällande säkerhet, när det gäller övriga inställningar, med 

vetskapen om att ett ej ändrat SSID innebär en onödig och stor säkerhetsrisk. 
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5.2.1 Säkerhetsläget hos yngre nätverksanvändare 

 

Om man tittar närmre på jämförelsen mellan studentområdet, som domineras av en yngre 

population, och övriga samhället visade det sig att de yngre både har en högre andel skyddade 

nätverk, 68 procent mot 52 procent, och en högre andel dolda och egna SSID och samtidigt 

även en mindre andel bekräftade Default SSID. Nu är visserligen andelen pejlade trådlösa 

nätverk enbart 72 mot samhällets 1553, men procentsatserna mellan de båda grupperna skiljer 

sig ändå så pass mycket åt att resultatet troligtvis skulle vara detsamma om skillnaden i antal 

nätverk hade varit mindre. Därför tycker vi att det är en rättvis bedömning att säga att 

säkerhetstänkandet hos de yngre, som vi uppskattar till 18-35 år gamla, är högre än hos äldre. 

 

5.3 Typer av säkerhetsmedvetande i samhället 

 

Utifrån vår undersökning har vi identifierat fyra olika, men vanligen, förekommande typer av 

användare, av trådlöst nätverk, i samhället. Skillnaderna mellan dessa typer handlar överlag 

om mindre eller större kunskap om det tekniska, än om den allmänna kunskapen. Det finns 

dock ett ihållande mönster mellan alla användartyper och det är kunskapen om gällande 

rättsläge, som överlag är relativt låg. Alla utom "Den allvetande användaren" tror idag, 

felaktigt, att avlyssning och gratissurfning är olagligt. Vidare visar alla användartyper även 

låg kunskap, som är detsamma som ingen kunskap, i vem som egentligen blir straffskyldig 

om ett brott skulle uppstå, via eller mot WLAN. Det enda, när det gäller lagarna, som alla 

användartyper vet är att spårningschansen är liten och detta visar ju i alla fall på en allmän 

vetskap om svårigheterna i att verkligen fånga en hacker. Övriga övergripande likheter 

förekommer också i den allmänna kunskapen om säkerhetsrisker, där alla typer inte visar 

några högre kunskaper, utan förhåller sig på medelnivå, runt två eller tre på en skala från ett 

till fem. 

 

5.3.1 Utmärkande drag hos varje användartyp 

 

Användartypen som dominerade vår undersökning, med hela 29 procent, var "Den tekniskt 

upplysta användaren, vars ålder oftast ligger mellan 18-35 år. Det som utmärker dessa 

användare är att de har relativt hög kunskap om WLAN-tekniken, hög kunskap om risker och 

mycket hög kunskap om riskförebyggande säkerhetsrutiner.  
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Till skillnad från övriga användartyper har denna typ fullständig vetskap om osäkerheten i 

trådlöst nätverk och hur dessa risker ska förebyggas. I övrigt har de relativt låg kunskap om 

allmän datorsäkerhet och som sagt låg kunskap gällande lagarna. 

 

En användartyp som enbart kunde identifieras i den äldre åldersgruppen, 51 år och uppåt, var 

"Den otekniske användaren", som upptog ca 19 procent av totala antalet intervjuade. 

Utmärkande drag för dessa äldre användare är mycket låg kunskap om WLAN-tekniken och 

ingen teknisk kunskap alls om riskförebyggande säkerhetsrutiner. Dock har de kunskap, på 

medelnivå, både när det gäller vetskap om allmän datorsäkerhet och om risker. 

 

Den användartyp, som i likhet med "Den otekniske användaren" upptog cirka 19 procent, har 

vi valt att kalla "Medelanvändaren" eftersom den förekom inom alla åldrar, från 18 till 51 år 

och uppåt. Det som utmärker denna användare, till skillnad från övriga, är en lägre 

kunskapsnivå överlag. Dessa användare anser sig ha någorlunda god kunskap, men kan 

egentligen inte mer om WLAN-tekniken än "Den otekniske användaren". Vidare har de 

mycket låg eller ingen alls kunskap om risker med tekniken och även låg kunskap om allmän 

datorsäkerhet. Dock vet de oftast att det är viktigt att ändra Default inställningar, men däremot 

vet de inte vad som egentligen bör ändras och detta visar i stort på låg kunskap även när det 

gäller förebyggande säkerhetsrutiner. 

 

Den användartyp som skiljer sig åt mest, gentemot övriga, och som inte förekommer särskilt 

ofta är "Den allvetande användaren", som innefattar personer i åldrarna 18-35 år, och som i 

vår undersökning upptog 10 procent av antalet intervjuade. Det som är speciellt med denna 

användare är att den har en relativt hög kunskap inom de flesta områden, till skillnad mot 

övriga som alla har bristande kunskap inom vissa specifika områden. Mer specifikt har denne 

ofta hög kunskap om WLAN-tekniken och mycket hög kunskap om riskförebyggande 

säkerhetsrutiner, dock inte högre än "Den tekniskt upplyste användaren". De har emellertid 

den högsta kunskapen av alla användartyper när det gäller rättsläget och är även de enda som 

vet att det är lagligt att avlyssna och gratissurfa via andras trådlösa nätverk. I övrigt har de 

medelkunskap när det gäller risker och allmän datorsäkerhet. 
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5.3.2 Allmän bedömning av befintliga kunskapskällor 

 

Att ha tillgång till en tillförlitlig och rik kunskapskälla är viktigt för att lära sig hur man bäst 

hanterar tekniken samt riskerna med denna och därmed uppnå ett högre säkerhetsmedvetande. 

När det gäller bedömningen av befintliga källor, utifrån vår undersökning, var omdömet, hos 

de fyra användartyperna, överlag detsamma. Den källa som anses vara sämst är återförsäljare, 

vars kunskapsnivå bedömdes vara mindre bra eller till och med dålig. När det gäller övriga 

kunskapskällor, som böcker, tillverkare, Internet och bekanta, är det nästintill enbart bra eller 

mycket bra omdömen, med enda skillnaden att "Den tekniskt upplyste användaren" vanligtvis 

anser att tillverkare är mindre bra på att tillhandahålla tillräckligt med relevant information. 

 

5.3.3 Varför WLAN? -  Inköp, användning och nätverksstruktur 

 

När det gäller orsaker till inköp och användning av ett WLAN har det, i vår undersökning, 

visat sig att alla användartyper överlag har ett homogent beteende, där enda variationen 

återfinns i en smärre åtskillnad i nätverksstrukturen hos ”Den tekniskt upplyste användaren”. 

Det vanligaste skälet, oberoende på typ, till valet att frångå det traditionella kablade nätverket, 

i förmån för ett WLAN, är rörelsefriheten som tekniken medför, Vidare har det även visat sig, 

inom alla fyra användartyper, att den vanligaste användningen av ett WLAN är trådlöst 

Internet. Skillnaden i nätverksstrukturen är som sagt relativt liten där ”Den tekniskt upplyste 

användaren” vanligtvis har tre inkopplade enheter mot övrigas två. 
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6. Slutsats 

 
I detta kapitel presenteras vår slutgiltiga och logiska slutsats om gällande 

rättsläge, säkerhetsläge och typer av säkerhetsmedvetande vid användning av 

trådlöst nätverk i det svenska samhället. 

 
Vi lever i ett rättsamhälle idag som i egentlig mening inte är anpassad efter de möjligheter, 

rättare sagt faror, som tekniken bakom trådlöst nätverk har medfört. Det är redan fastställd, 

via en äldre och icke funktionell lag, att det är lagligt att avlyssna WLAN eftersom dess 

kommunikation baseras på radiovågor. Vidare kan vi konstatera att det är lagligt att 

gratissurfa på andras trådlösa Internetuppkoppling. Utöver detta har de nya typerna av 

trådlösa hot också medfört en försvårning av polisens praktiska arbete, som att bevisa vem 

som är skyldig, något som bekräftas genom att bevisning vid den här typen av trådlösa 

brottsliga handlingar oftast är otillräcklig och att det ännu idag inte funnits några kända 

rättsfall som handlat om WLAN överhuvudtaget. Samtidigt är chansen att verkligen spåra en 

hacker, som utfört en attack mot ett trådlöst hemmanätverk, relativt liten. 

 

Detta rättsläge är idag ett drömscenario för de som dagligen utnyttjar andras trådlösa nätverk, 

för exempelvis att gratissurfa. Det är därför viktigt att skydda nätverket och det har visat sig 

att, vid jämförelse mot tidigare år, vara det som vi svenskar allt mer börjat göra. Antalet 

skyddade nätverk i det svenska samhället har de senaste åren gått från en tidigare dominans av 

oskyddade nätverk 2003 till en dominans av skyddade 2006. En utveckling mot säkrare, 

skyddade, trådlösa nätverk som skett mycket snabbare i Sverige än i övriga länder, som 

exempelvis USA.   

 

Att antalet skyddade WLAN i samhället idag överstiger antalet oskyddade visar klart och 

tydligt på ett ökat säkerhetsmedvetande bland svenska användare. Däremot har vi kunnat 

konstatera att säkerhetsmedvetande inte är särskilt högt hos de som fortfarande kör oskyddat, 

eftersom dessa ofta har högre benägenhet att inte ändra på fabriksinställningar eller dölja eller 

skapa eget SSID. När det gäller andel skyddade nätverk i samhället har det även visat sig att 

det oftast förekommer fler skyddade nätverk i områden med en yngre population.  
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Att yngre användare har ett mycket högre säkerhetsmedvetande, än äldre, har vi även kunnat 

konstatera utifrån vår enkätundersökning, där det framkommit att de två mest framträdande 

användartyperna med högt säkerhetsmedvetande, bland samhällets WLAN ägare, består av 

personer inom åldersintervallet 18-35 år. Utmärkande drag för dessa typer av användare är att 

de har hög kunskap om tekniken, om risker och om riskförebyggande åtgärder. Äldre 

användare, inom åldersintervallet 35-51 år och uppåt, visade sig i samma undersökning 

överlag vara motsatsen till de yngre, med relativt lågt säkerhetsmedvetande, med utmärkande 

drag som låg kunskap om tekniken, om risker och om riskförebyggande åtgärder. 

 

Slutligen har det visat sig, oberoende på högt eller lågt säkerhetsmedvetande hos användarna, 

att alla användartyper generellt inte vet vem som är straffskyldig om ett brott via eller mot ett 

WLAN skulle uppstå och att alla idag inte heller vet om att det är lagligt att otillåtet 

gratissurfa på och även avlyssna någon annans WLAN. Vidare har majoriteten av dagens 

WLAN användare överlag låga kunskaper om allmän datorsäkerhet.  
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att, utifrån egna tankar, föra en diskussion om vad vi 

anser är orsakerna till föregående slutsats. Vidare kommer vi även att 

diskutera arbetets giltighet, självkritik, reflektion över arbetet och ge förslag på 

framtida studier. 

 

Orsakerna att samhället överlag har en felaktig tilltro, gällande rättsläget idag, beror troligtvis 

på att det alltid varit förbjudet att göra liknande handlingar, som avlyssning och 

gratissurfning, via ett vanligt kablat LAN. Därmed tror man att detta även borde vara 

förbjudet i ett WLAN. Nu verkar denna okunskap inte spela särskilt stor roll ändå, när det 

gäller säkerhetsmedvetandet, eftersom det överlag visade sig att alla användare ligger på 

samma låga kunskapsnivå, oberoende på om de kör skyddat eller oskyddat nätverk. För 

närvarande är det alltså andra faktorer som påverkar om de valt att skydda sitt nätverk, men 

det är nog ändå så att om folk verkligen kände till sanningen, om gällande rättsläge och om 

hur enkelt det är att utföra nämnda handlingar, så skulle antalet skyddade nätverk troligtvis 

öka i en allt snabbare takt än hittills. 

 

Att ökningen av säkerhetsanvändningen verkar vara koncentrerad till yngre användare och 

vad detta kan bero på är svårt att säga. Det går inte att besvara genom att titta på skäl till inköp 

eftersom rörelsefriheten och möjligheten till trådlöst Internet har varit avgörande för alla 

åldersgrupper. Vart kunskap inhämtas, om det tekniska, är troligtvis en förklarande faktor 

eftersom äldre oftast enbart förlitar sig på bekanta, än vad yngre gör, och anser då även att 

dessa bekanta är mycket bra källor. Att enbart förlita sig på bekanta har ju dock visat sig vara 

riskabelt eftersom äldre ofta har otillräckliga kunskaper om hur man bäst säkrar till nätverk. 

Det bevisas genom att de som verkligen har högt säkerhetsmedvetande är de som inte enbart 

förlitat sig på bekanta utan även använt andra, mer tillförlitliga, källor, som böcker och 

specifika Internetsidor. Att bekanta är helt odugliga är ju dock inte hela sanningen eftersom vi 

märkte, under pejlingen,  att i områden där det fanns ett skyddat nätverk fanns det ofta tre till 

fyra till skyddade i närheten. Något som visar på god grannsämja, att när någon verkligen lärt 

sig att det trådlösa nätverket bör skyddas och hur det ska göras korrekt, så sprids kunskapen 

vidare mellan grannarna.  
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Det som vi anser är det mest troliga skälet till skillnaderna i säkerhetsmedvetande mellan 

yngre och äldre är just generationsskillnaderna. Äldre över femtio år växte ju upp i ett 

samhälle, som till skillnad mot yngre, där teveapparaten vad det mest högteknologiska i 

hemmet. Yngre, i åldersintervallet 18-35 år, däremot har växt upp i ett högteknologiskt 

samhälle, med datorer och Internet, där de från tidig skolålder fått arbeta med datorer och 

redan då lärt sig om allmän datorsäkerhet. Detta har skapat ett intresse för datorer hos de 

yngre som enbart växt med åren, ett intresse som inte är lika uppenbart hos äldre, och detta 

anser vi är huvudskälet till skillnaderna, i säkerhetsmedvetande, mellan generationerna. Att 

mindre intresse spelar stor roll för säkerhetsmedvetandet bekräftas ju genom att äldre, som 

sagt, i stort enbart förlitar sig på bekanta för hjälp, eftersom de inte är villiga att själva börja 

läsa sig in på sådant de anser är ointressant. Vidare spenderar äldre troligtvis heller inte lika 

lång tid framför datorn, som yngre gör, och därmed anser man kanske att det inte spelar någon 

roll om nätverket är oskyddat. Dock är det ju ofta så att ägare inte drar ut sladden för 

nätverket, utan enbart stänger av datorn på kvällen och därmed är ju nätverket fortfarande 

öppet för attacker oavsett hur lite tid som spenderas framför datorn. 

 

När det gäller de attacker som utförs är det troligtvis så att risken är mycket liten, troligtvis 

icke existerande, att en användares trådlösa hemmanätverk ska bli attackerat och ta stor skada 

via, exempelvis DoS, Man-in-the-middle. Det är nog mer troligare att nätverket används för 

gratissurfning, men även detta kan medföra kostsamma skador om exempelvis den 

uppkopplade håller på med illegal fildelning eller nedladdning av olagligt material. Dock är 

väl kanske chansen till stor skada relativt liten idag när det gäller denna typ av brott, men det 

kan ju kosta på, i form av beslagtagen lagringsmedia, om denna fildelning kopplas till det 

drabbade nätverket. När det gäller laglig avlyssning är detta nog mindre förekommande än 

gratissurfning, men inte lika ovanligt som övriga attacker, och denna attack gör man bäst i att 

skydda sig mot, via exempelvis WPA/WPA2, och då särskilt om man utför ärenden på 

Internet som involverar känsliga uppgifter, eftersom allt från lösenord till kontouppgifter kan 

samlas in. 

  

Att användartyper som har högt säkerhetsmedvetande ändå har låg kunskap om allmän 

datorsäkerhet tror vi beror på att dessa användare anser att den säkerheten som den trådlösa 

hårdvaran ger dem är tillräcklig för att skydda deras datorer. Det vill säga man förlitar sig 

enbart på routerns/accesspunktens säkerhetsfunktioner och skaffar därmed inga till den egna 

datorn.  
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7.2 Allmängiltighet 

 

Uppsatsens giltighet tycker vi är tillräckligt reliabel och därmed helt klart applicerbar även på 

samhället överlag. Detta baserar vi först och främst på vår omfattande Pejling, Wardriving,  

session, som vi kan förstå den största enskilda dokumenterade pejlingen av trådlösa nätverk i 

samhället i Sverige idag. 

 

Med insamlad information om hur trådlöst nätverk, risker och riskförebyggande åtgärder som 

grund, sammanställde vi sedan en enkät som vi utförde på 21 intervjuobjekt i Växjö. Nu kan 

man tycka detta är ett litet antal personer, men vi anser ändå att vi överlag har fått fram de 

fyra vanligast förekommande användartyperna. Dessa fyra typerna var direkt synliga och lätta 

att identifiera. 

 

När det gäller utredningen av gällande rättsläge har vi byggt vårt resultat både på fakta och 

från intervju med Kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, specialiserad på just den här typen 

av brott. Vi anser därmed att han har tillräckligt med hög kunskap om gällande rättsläge. 

 

Vi anser därmed att vårt resultat kan appliceras på hur situationen, säkerhetsläget, ser ut i 

samhället överlag, oberoende på stad, även om vissa mindre variationer kan förekomma när 

det gäller användartyperna.  
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7.3 Självkritik 

 

Tänkbar kritik på vårt arbete kan vara i vissa delar som kanske inte blev så omfattande som vi 

från början hade tänkt. Det första var att vi eventuellt kunde ha intervjuat ett flertal personer 

till om gällande rättsläge, för att få det bekräftat från flera källor. Vidare hade vi också på 

grund av begränsningar i mjukvaran inte haft möjlighet att undersöka vilken sorts kryptering 

som användes i de trådlösa nätverk vi upptäckte, utan enbart om de var skyddade eller inte. 

En annan bidragande faktor till valet av Netstumbler, före det mer avancerade Kismet som 

tillåter en att avgöra vilken kryptering som används, var att vi vid tiden för pejling inte heller 

visste om att avlyssning av nätverk var lagligt för krypterad data. 

 

När det gäller insamlingen av enkäter, till underlag för spindeldiagrammen, kunde vi även ha 

samlat in fler än 21 stycken, men på grund av tidsbrist och av att vi manuellt fick leta upp 

nätverken med hjälp av utskrivna kartor med identifierade nätverk, som vi fick fram vid 

pejlingen. Därmed är det kanske inte säkert att de användartyper vi identifierade är 

applicerbara om exempelvis hundra enkäter samlats in. 

 

7.4 Reflektion över pejling och enkätundersökning 

 

Det var ett intressant arbete att utföra både teoretiskt, via insamlad referensram, och praktiskt, 

via pejling och intervjuer, varav det sistnämnda var höjdpunkten då det mer direkt visade oss 

hur läget är idag. Vid pejlingen visade det sig exempelvis att utbredningen av trådlösa nätverk 

generellt var väldigt utspridd, men med stora skillnader i antal nätverk mellan äldre och nya 

bostadsområden, där det förekom fler nätverk bland nybyggda hus. Något som troligtvis kan 

ha att göra med att nyare hus ofta ägs av yngre personer, med barnfamilj, och som ofta även 

har direkt tillgång till Internet, två faktorer som kan göra det intressant att inhandla ett 

WLAN.  Det visade sig även att där det förekom ett nätverk fanns det även flera andra i 

närheten, en spridning som kan bero på rykten om dess fördelar bland grannar och köper en så 

köper alla. När det gäller tidpunkterna då pejlingen genomfördes märkte vi ingen skillnad i 

antal upptäckta nätverk, skyddade som oskyddade, och detta visar på att nätverken allt som 

oftast är på dygnet runt.  
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Vid enkätintervjuerna hade vi, till en början, vissa tekniska problem att lokalisera de som 

skulle intervjuas, men när allt väl fungerade så gick det relativt bra. Det visade sig att 

uppemot hälften av alla vi besökte var direkt villiga att ställa upp och skälet hos dem som 

avböjde berodde oftast på tidsbrist. Det visade sig även att de broschyrer vi delade ut efter 

varje intervju hade den positiva effekt som vi från början hoppades på.  Att sammanställa 

enkäterna till spindeldiagram och hitta vanligt förekommande användarmönster var enkelt, 

eftersom varje identifierad användartyp skiljde sig så mycket åt i specifika kunskapsområden. 

Nu hade vi visserligen enbart samlat in 21 enkäter, men eftersom dessa var insamlade utifrån 

slumpmässigt utvalda personer tycker vi ändå att resultatet och vår slutsats är reliabel och 

legitim. 

  

7.5 Framtida studier 

 

Förslag på framtida forskningsområden kan vara att undersöka vilka demografier som är mest 

benägna att köpa eller inneha ett trådlöst hemmanätverk, uppdelat efter exempelvis 

medelinkomst, ålder och etnicitet. Vidare kan studier här även innefatta att vilket eller vilka 

av dessa områden som är mest benägen att följa de säkerhetsrutiner som finns att tillgå idag.  

 

Vidare kan det även gå in djupare och undersöka, om ett år eller två, och se om säkerhetsläget 

har förändrats eller under vissa intervaller framföra olika metoder för att öka 

säkerhetsmedvetandet hos användarna inom vissa områden och kort tid därefter mäta om en 

ökning av skyddade nätverk har skett.  

 

Slutligen kan man med insamling av data om användartänkande vid användning av trådlöst 

hemmanätverk försöka designa någon sorts prototyp, mjukvara, via webben eller i papper, för 

att öka säkerhetsmedvetandet hos användarna i samhället.  
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Bilaga 1 – Översikt av Routrar, Accesspunkter och Nätverkskort 
 

Denna bilaga innehåller en förteckning över de flesta routrar, accesspunkter och nätverkskort som säljs idag över disk, i affärer, och 

över Internet ,i nätbutiker. Förteckningen, som är baserad utifrån företagens hemsidor, visar statistisk över de mest förekommande 

säkerhetsfunktioner och standarder som dessa hårdvaruprodukter innehar och stödjer. En viss uppdelning har gjorts för att visa hur stor 

skillnaden är mellan information som kan hittas på Pricerunner gentemot återförsäljarnas hemsidor. 

 

Förteckningen är baserad utifrån information från källorna: 

 

Pricerunner – www.pricerunner.se Komplett – www.komplett.se Misco – www.misco.se

Jmedata – www.jmedata.se Datorbutiken – www.datorbutiken.com Siba – www.siba.se

Elgiganten – www.elgiganten.se Onoff – www.onoff.se  Clasohlson – www.clasohlson.se

 

Undersökningen har genomförts genom en sammanställning av antalet Routrar, Accesspunkter och nätverkskort, samt tillhörande 

specifikationer om dessa, som hittats hos Pricerunner. Där efter har vi checkat av övriga källor gentemot sammanställningen och lagt 

till information, gällande hårdvarans specifikationer, på de ställen där informationen tidigare var bristfällig.  Ny hårdvara som hittats 

bland de övriga källorna har lagts till i sammanställningen. 

 

 

 

 

 

http://www.pricerunner.se/
http://www.komplett.se/
http://www.misco.se/
http://www.jmedata.se/
http://www.datorbutiken.com/
http://www.siba.se/
http://www.elgiganten.se/
http://www.onoff.se/
http://www.clasohlson.se/


Routrar – Enbart Pricerunner  
 

Antal: 155 stycken 

 

Krypteringstekniker Säkerhetsfunktioner Standarder - IEEE 
WEP WPA WPA2 NAT Brandvägg VPN DoSprev SPI MACfiltrering 802.11a 802.11b 802.11b+ 802.g 802.1x 802.3 

111 74 12 123 138 83 21 58 45 15 146 8 139 40 56 

 

 

 

Routrar – Pricerunner + övriga källor 
 

Antal: 165 stycken 

 

Krypteringstekniker Säkerhetsfunktioner Standarder - IEEE 
WEP WPA WPA2 NAT Brandvägg VPN DoSprev SPI MACfiltrering 802.11a 802.11b 802.11b+ 802.g 802.1x 802.3 

128 90 12 131 146 96 31 70 56 15 156 8 150 43 63 
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Accesspunkter – Enbart Pricerunner 
Antal: 126 

 

Krypteringstekniker Säkerhetsfunktioner Standarder - IEEE 
WEP WPA WPA2 NAT Brandvägg VPN DoSprev SPI MACfiltrering 802.11a 802.11b 802.11b+ 802.g 802.1x 802.3 

90 46 12 - 1 1 - - - 30 113 1 99 63 58 

 

 

Accesspunkter – Pricerunner + övriga källor 
Antal: 128 

 

Krypteringstekniker Säkerhetsfunktioner Standarder - IEEE 
WEP WPA WPA2 NAT Brandvägg VPN DoSprev SPI MACfiltrering 802.11a 802.11b 802.11b+ 802.g 802.1x 802.3 

102 59 17 1 1 8 - - 16 34 121 2 104 68 65 

 

Nätverkskort – Pricerunner 
Antal: 198 

 

Krypteringstekniker Standarder - IEEE 
WEP WPA AES PEAP TTLS TKIP TLS LEAP 802.11a 802.11b 802.11b+ 802.11g 802.11g+ 802.1x 802.11n 

42 10 1 3 2 6 4 3 29 177 2 160 2 3 1 



Bilaga 2 – Intervju med Kriminalkommissarie Anders Ahlqvist  
 

Intervjuobjekt: 

 

Anders Ahlqvist 

Kriminalkommissarie 

Rikskriminalpolisen, IT-Brottssektionen, Internetspaningsgruppen 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Det första vi skulle vilja veta vilka lagar som omfattar Privatpersoner och 

dess användning av WLAN: 

Om frågan avser vilka lagar och regler som styr en privatpersons rättigheter 

och skyldigheter när han sätter upp ett WLAN är svaret enkelt: 

Det finns ingen sådan reglering i svensk rätt. Var och en har full rätt att 

sätta upp och konfigurera ett WLAN på det sätt han finner lämpligt. 

 

Vem bär ansvar hacker eller hemmanätverkets ägare vid situationer då en 

hacker obehörigt får tillgång till det trådlösa nätverket, antingen genom 

oskyddade nätverk eller genom att knäcka kryptering, och därefter utför 

olagliga handlingar. Handlingar som kan innefatta fildelning, förvaring av 

olagligt material eller utförande av en Denial of Service attack. Att tänka på 

kan vara att nätverket ofta innehar loggfunktion för nätverket, som kan 

underlätta spårning? 

Enligt svensk rätt är den som utför något ALLTID ansvarig för handlingen. 

Man kan generellt säga att en WLAN-ägare ALDRIG kan bli ansvarig för vad någon 

annan gör när han använder tjänsten. Huruvida loggning är påslagen eller ej saknar 

relevans i sammanhanget. Ansvarsfrågan förändras inte ett dugg i och med detta. 

 

 

 

 



För övrigt har de loggar som genereras i routern högst begränsat värde: I den 

absoluta majoriteten av fallen används DHCP-lösningar för WLAN. Det medför 

att de IP-adresser man kan få ut i loggen ju är satta av routern själv. Jag gjorde nyligen ett 

litet labb just med tanke på hur adresstilldelningen fungerar ombord på SJ:s X2000-tåg, 

som ju erbjuder internet via WLAN. Den adress jag fick kan spåras bakåt just till servern 

som fanns på tåget. Där fanns inga loggar som pekade ut någon användare... 

 

Det som möjligen kan ha större värde är om routern har genererat en logg som 

innehåller MAC-adresser på anslutna datorer. Tyvärr har det visat sig att 

det inte är helt ovanligt att användarna själva manipulerat MAC-adresserna 

för att antingen bevisa att någon annan använt WLAN-et eller för att dölja detta faktum. 

Att ändra MAC-adress är ju ofta mycket enkelt. 

 

Som sagt, enligt svensk rätt är man själv ansvarig för sina handlingar. Det finns en 

situation där Ägaren kalle kan få ett problem: Om hacker har laddat ner data som bedöms 

som barnpornografi på kalles system kommer visserligen Kalle inte att kunna ställas till 

ansvar för brott mot lagen (som förbjuder bl a innehav av den typen av material). Däremot 

riskerar Kalle att hans lagringsmedia kommer att förverkas, just p g a förbudet av innehav.  

 

Det blir alltså Kalle som, i brist på bevis för annat, får ta straffet och det är hans 

lagringsmedia som beslagtas. Har vi förstått det rätt? 

Att dra slutsatsen att Kalle, "i brist på bevis" får ta straffet, är felaktigt: Kalles 

lagringsmedia skule ha förverkats alldeles oavsett om den verklige nedladdaren kunnat 

spåras och lagföras, de två sakerna har inget med varann att göra.Vi har en mängd ärenden 

där företags lagringsmedia förverkats då anställda laddat ner barnporr t ex. 

 

Allmänt om att använda andras WLAN för att gratissurfa: Det finns idag inga av mig 

kända rättsfall där någon ställts till ansvar för detta. Det är också högst tveksamt om 

förfarandet ö h t är brottsligt. Något dataintrång är det inte fråga om, möjligen skulle man 

kunna tänka sej att åtala för antingen Olovligt Brukande (BrB 10:7) alternativt 

Egenmäktig Förfarande (BrB 8:8).  
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Detta är, som sagt, inte prövat i svensk rätt och någon praxis finns således inte. Det finns 

heller inget nämnt om detta i några kommentarer, förarbeten eller på annan plsts som i 

vart fall jag känner till. 

 

Av det ovan nämnda kan man alltså dra slutsatsen att den som gratissurfar på 

någon annans WLAN inte löper speciellt stora risker att dömas för brott eller om det en 

föreligger brott. Begår man däremot brottsliga handlingar får man också ta 

konsekvenserna av detta. 

 

Som du nämnde ovan är det ju självklart att den som otillåtet utnyttjar någon annans 

trådlösa nätverk bär ansvaret för själva handlingen. Du har ju också rätt i att många 

använder funktionen DHCP för automatisk tilldelning av IP adresser, som i praktiken ger 

hackern total anonymitet. Utöver detta är ju en hacker ofta inte heller stationär, utan 

mobil, och detta tillför ju att denne måste tas på bar gärning för att kunna kopplas till en 

olaglig handling och straffas. Vi har förstått att det är näst intill omöjligt idag att kunna 

straffa någon som utför en sådan här mobil attack mot ett hemmanätverk. Även om det 

finns loggar, för ex MAC adresser, är det ju som du sa inte den bästa källan att använda för 

att bevisa att någon olagligt utnyttjat en privatpersons hemmanätverk, eftersom MAC 

adresser ofta lätt kan spoofas, klonas. 

Det är korrekt, om man enart ser till de tekniska möjligheterna till att finna en gärningsman. Nu är 

det ju faktiskt så att rent polisiärt jobbar man dels med teknisk 

bevisning (loggar e t c), men också med annan typ av bevisning. 

 

Exempel: Om en gärningsman utnyttjar någons trådlösa nätverk för bedrägerier kan han mycket 

väl gör det helt omöjligt att bli spårad, rent tekniskt. Dock återstår problemet med att dölja 

penningströmmar, leveransadresser för varor mm mm, vilket ger polisen andra 

utredningsmöjligheter. Detsamma gäller t ex olaga hot via nätet: Det vinns oftast goda möjligeter 

att utreda sådana brott utan teknisk bevisning, olaga hot genomförs oftast inte om man inte har en 

god anldening till detta.  
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Vi har en mängd exempel på att gärningsmän kunnat lagföras utan tekniskt bevisning, åtminstone 

när det gäller själva 

uppkoppling. Det är en vanlig missuppfattning bland så kallade säkerhetsexperter att man är 

chanslös utan t ex loggar, gå inte i den fällan! 

 

Är det olagligt att avlyssna eller samla in information, okrypterad eller krypterad, från 

andras trådlösa nätverk? (insamling av radiovågor, sniffing) 

Kort svar: Nej. Eftersom det handlar om radiotrafik, i lagens mening, kan man fritt insamla den 

typen av data. 

 

Är det olagligt att med egen dator koppla upp sig mot och använda någon annans trådlösa 

nätverk enbart användning av Internet? 

"Oklart rättsläge": Ingen är hittills dömd i Sverige för att ha "gratissurfat" via nån annans trådlösa 

nätverk. Det brott det kan komma att handla om är egenmäktigt förfarande, genom attman hindrar 

den rätte ägaren att till fullo nyttja sin bandbredd. Dock, som 

sagt, inga rättsfall finns idag. 

  

Om en hacker skulle koppla upp sig mot Kalles trådlösa nätverk och utföra olagligheter,  

hur stor är chansen att hackern kan spåras upp och senare åtalas för sina brott? Mycket 

stor, stor, liten , ingen? 

Det beror på en mängd omständigheter: Som jag beskrev ovan finns det ofta en mängd olika 

utredningsåtgärder, spår i form av penning- och varuströmmar e t c. Dessutom beror det 

naturligtvis på vilka tekniska åtgärder nätverketsägare vidtagit för att spåra och logga trafik, hur 

skicklig och försiktig gärningsmannen är o s v. Generellt kan man troligen säga att risken för 

spårning är liten, eftersom de flesta nätverksägare har låg kapacitet när det gäller insamling av 

data för spårning. 
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Vem av följande är mest sannolik att bli straffskyldig enligt lagen om Mattias skulle koppla 

upp sig på Kalles ej krypterade trådlösa nätverk och använda detta för olagliga handlingar, 

såsom fildelning eller förvaring av olagligt material? 

Kalle kan inte bli ställd till ansvar för gärningar han inte har utfört. Vi har ett antal ärenden som 

skrivits av eftersom det inte gått att bortse från möjligheten att någon annan utnyttjat ett oskyddat 

nätverk. Sannolikheten är alltså störst att Mattias ställs till ansvar. 

  

Gäller detta om kalle nu skulle köra krypterat, via WEP, och hackern Mattias lyckas 

knäcka denna kryptering och utföra olaglig handling, då främst fildelning eller förvaring 

av material?  

Som vi ser det lär det ju vara svårare för en privatperson att hävda att någon annan samlat in 

materialet eller fildelat upphovsrättsskyddat material om kryptering använts i hemmanätverket. 

Om det nu skulle vara samma sak som i ditt svar ovan är väl kanske sannolikheten att Mattias blir 

dömd för ett brott näst intill minimal om inte Mattias blir tagen på bar gärning när han utför 

attacken? 

Jag förstår vad du är ute efter, men du tänker fel här: En nätverksägare kan inte ställas till ansvar 

för vad nån annan gör via nätverket, alldeles oavsett om nätverket är skyddat eller ej. Back to 

basics: Det är ALLTID den som utför en handling som är ansvarig för 

handlingen! 

 

Att labba med olika svårighetsnivåer för att genomföra handlingen förändrar inte detta faktum! 

Att det kan bli svårare i bevisdelen, rent tekniskt, är en annan sak! Gräv inte ner dig i tekniska 

bevisfrågor, se till helheten: Teknik är EN del i en utredning, men det finns många andra delar att 

ta hänsyn till, som jag tidigare skrev. 

 

Det är just detta begränsade tekniska synsätt som gör att så kallade experters vittnesmål får så 

begränsat värde då de används i rättegångar. Tekniker har helt enkelt ingen erfarenhet av att göra 

samlade bedömningar i brottmål, vilket gör att deras utsagor ofta framstår som pinsamt 

begränsade samtidigt som det blir nördiga på en nivå som gör att domstolarna helt enkelt inte 

finner dom avgörande. 
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Jag har sjäv vittnat i ett antal mål där försvaret anlitat så kallade experter. Tyvärr kommer de 

alltid till korta eftersom de saknar helhetsperspektiv i brottsmål. 

 

Vad krävs det för bevis för att en hacker som utför en olaglig handling mot en 

privatpersons trådlösa hemmanätverk ska åka fast? 

Det är en omöjlig fråga att besvara, varje ärende är unikt och måste bedömas var för sig. 

 

Finns det idag något känt fall i Sverige där en person dömts för olagliga handlingar genom 

eller mot någon annans trådlösa hemmanätverk, såsom fildelning av upphovsrättsskyddat 

material, förvaring av olagligt material, Denial of Service attack eller annan form av 

trådlös handling? 

Inte som jag känner till. 

  

Om du vet, har Sverige idag gjort någon som helst anpassning mot Europarådets 

konvention om IT-relaterad brottslighet, via lagändringar, eller är laganpassningen  

fortfarande under diskussion? 

Jag antar att du menar Cyber Crime-konvensionen? Sverige avser att ansluta sig till 

konvensionen, men som allt arbete med lagändring tar den tid att anpassa nationell lag till 

internationella konventioner. 

 

Håller du med om att lagen 6:17 § EkomL, Den som med radiomottagare bereder sig 

tillgång till etersändning begår ej brott, därmed innebär att avlyssning och insamling av 

radiobaserad trafik (som i ett trådlöst nätverk kan vara  

okrypterad eller krypterad data) är lagligt? 

 

Ja, det håller jag helt med om. 
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Bilaga 3 - Intervjuenkät 
 

Frågeformulär      ID:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Du som har inhandlat och installerat det trådlösa nätverket tillhör åldersgrupp? 

 

     18-25         26-35        36-50         51+ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Hur stor kunskap anser du dig ha om ditt trådlösa nätverk, ex säkerhetsinställningar och 

användning? 

 

      Låg       Mellan         Hög 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Från vart har du främst inhämtat din kunskap? Hur bra anser du att denna källa varit, 

gällande exempelvis eventuella risker tekniken kan medföra och hur dessa bäst hanteras? 

Du kan välja flera av alternativen. 

  

Källa:                    Mycket bra      Bra     Mindre bra    Dålig       

 

  

   

  

   

Böcker
Tillverkaren (hemsida/manual) 

Återförsäljare (Hemsida, butik) 
Internet (öv

  

rigt) 
anta Bek
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Varför inhandlade du ett trådlöst nätverk? 

 

     Rörelsefriheten, ex. att kunna placera datorn varsomhelst i hemmet. 

     Körde tidigare kablat nätverk och tycker att trådlöst kändes bättre. 

     För att det är nytt och häftigt 

     Övrigt/eget alternativ:  …………………………………………………………….. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Vad använder du främst ditt trådlösa nätverk till? 

 

     Internet 

     Överföring mellan datorer och enheter, ex skrivare, handdator. 

     Spelande 

     Kamerabevakning 

     Övrigt/eget alternativ: ……………………………………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Hur många datorer/enheter har du inkopplade i ditt trådlösa nätverk? 

 

     1          2              3    4 eller fler   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Anser du att ett trådlöst nätverk är säkrare än ett kabelnätverk?  

 

     Ja            Nej             Lika säkra       
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Vilken av följande säkerhetsrisker anser du bäst stämmer in mot ett trådlöst nätverk?  

(Du kan kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

     Stora brister i tekniken. 

     En person som utför attack blir nästintill anonym. 

     Enkel otillåten tillgång till nätverket. 

     Lätt att utföra avancerade attacker. 

     Okunskap om tekniken 

     Vet ej/Har ingen koll på eventuella säkerhetsrisker 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Har du efter inköp av router/accesspunkt valt att i efterhand ändra på dess 

fabriksinställning (inställningar som är gjorda av tillverkaren)?   

(Vid svar nej, gå till fråga 11)

 

     Ja Nej 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Det finns många olika inställningar man kan följa för att säkerställa sitt trådlösa 

nätverk, vissa bättre än andra. Vilka av följande alternativ har du valt att följa?  

(För varje alternativ du valt ska det vara ikryssat varför eller varför inte du gjort valet)  

Inställning JA Vet att det 

ger bra 

säkerhet. 

Stod i 

manualen 

Trodde / 

Tyckte 

Fick det inte    

att fungera. 

Vet ej vad det 

är för något. 

 att det ska 

vara bra 

inte det 

behövdes.       

      WEP på 

      WEP av 

      WPA på 

      WPA av 

      MAC filtrering på 

      MAC filtrering av 

      Ändrat 

användarnamn/lösenord 

      Oändrat 

användarnamn/Lösenord 

      Ändrat nätverksnamn 

(SSID) 

      Oändrat nätverksnamn 

(SSID) 

      SSID broadcast på 

      SSID broadcast av 

      DHCP på  

      DHCP av 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Vilka rutiner följer du vid användning av både ditt trådlösa nätverk och din dator?  

      

     Bryta strömmen för accesspunkt/router om nätverk ej används. 

     Koppla ur Internetanslutning då Internet inte används. 

     Aktivt och uppdaterat Antivirusprogram 

     Aktivt och uppdaterad Brandvägg 

     Aktivt och uppdaterat Antispyware program 

     Övrigt/eget alternativ: …………………………………………………………………. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Är det olagligt att avlyssna eller samla in information, okrypterad eller krypterad, från 

andras trådlösa nätverk? 

 

      Ja     Nej               Vet ej 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Är det olagligt att med egen dator koppla upp sig mot och använda någon annans 

trådlösa nätverk för enbart användning av Internet? 

 

      Ja  Nej               Vet ej 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Om Mattias skulle koppla upp sig mot Kalles trådlösa nätverk och utföra olagligheter,  

hur stor är chansen att Mattias kan spåras upp och senare åtalas för sina brott?  

 

     Mycket stor            Stor          Liten           Ingen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Vem av följande är mest sannolik att bli straffskyldig enligt lagen om Mattias skulle 

koppla upp sig på Kalles ej krypterade trådlösa nätverk och använda detta för olagliga 

handlingar, såsom fildelning eller förvaring av olagligt material? 

 

     Kalle          Mattias          Ingen av dem 

 

 

16. Övrigt (Om du har något att tillägga): 
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Bilaga 4 – Karta över pejlingsrutt av Växjö stad 
 

Körsträcka: 33,3 mil 

Tidsåtgång: ca 14 timmar 

Tidsperioder då pejling genomfördes:   

1. Måndagen den 27 mars kl 16:30-19:00 

2. Torsdagen den 30 mars kl 11:00-16:00 

3. Lördagen den 1 april kl 11:00-15:00 

4. Måndagen den 4 april kl 13:00 15:30 
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Bilaga 5 – Karta över trådlösa nätverk i Växjö stad 
 

Antal funna trådlösa nätverk: 1625 

Antal krypterade: 860 

Antal ej krypterade: 765 

 

Bildförklaring: 

     = Krypterat trådlöst nätverk (Skyddat) 

     = Ej krypterat trådlöst nätverk (Oskyddat) 
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Bilaga 6 – Kartor över trådlösa nätverk i Växjö via Stumbverter 
 

Nätverk som ligger nära varandra visas under samma trekantiga ikon och information om vilka 

dessa är kan fås fram genom att högerklicka på en av dessa ikoner. 

 

 

 

 

 

 

 

Namn på nätverk 
under samma 
ikon. 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att man valt ett nätverk i listan, från bilden ovan, visas specifik information om det valda 

nätverket, som bilden nedan visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info för valt nätverk 
inkluderar ex. 
SSID, MAC adress, 
signalstyrka och om 
kryptering används 
eller ej. 
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Bilaga 7 – Hårdvara som användes vid pejling 

 
Garmin geko 201 

 

En liten och smidig GPS som kan lagra tio rutter i minnet och automatiskt spår efter sträckan man 

kört. Enheten drivs med två AAA batterier och kan vara påslagen i ca 12 timmar. (Garmin. Geko 

201, 2006) 

 

D-Link AirPlusXtremeG 

 

Nätverkskortet är ett instickskort som har en överföring på upp till 108 megabyte per sekund och 

använder sig av 802.11g kryptering på 2.4 GHz bandet. Kortet är också kompatibelt med 802.11b 

och 802.11g enheter. Använder WPA med 802.1x . 

(D-Link. AirPlusXtremeG, 2006) 

 

Network notebook computer Model:D5P 

 

Den bärbara datorn har en Intel Pentium 4 processor på 2.8 GHz och 512 MB i minneskapacitet. 

Operativsystemet XP är installerat och uppdaterat med servicepack 2. Nätdelen kräver mellan 100 

till 240 volt. 

 

DC-AC Power inverter 

 

För att utföra pejlingen krävdes det strömförsörjning från bilen eftersom batteriet i den bärbara 

datorn enbart klarade att vara igång i en timme utan denna. Med hjälp av en inverter ,som 

omvandlar bilens 12 volt till 220 volt, kunde pejlingen utföras utan några avbrott. 

(Micro Center. Products Specs & Info, 2006) 
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Bilaga 8 – Mjukvara som användes vid pejling 

 
Netstumbler 

 

Netstumbler hjälper till att hitta, konfigurera, säkerhetsställa, optimera och utforska trådlösa 

nätverk (Netstumbler, Introduction to Netstumbler, 2006) . Programmet är ett så kallat 

"beggarware" program, som betyder att det är gratis men inte är en öppen källkod. Programmet 

fungerar bäst med Windows 2000 eller XP och ett anpassat nätverkskort. Trådlösa kort som är 

anpassade att klara alla operationer i Netstumbler anger exakt signal styrka och vilka kanaler som 

används av de trådlösa nätverken. Om kortet däremot inte klarar av att hantera alla funktioner i 

Netstumbler går inte informationen att lita på och programmet kan bli instabilt. 

 

Med hjälp av Netstumbler kan man få reda på information om trådlösa nätverk, som exempelvis 

Mac adress, SSID, vilken Kanal som används, hastighet, märke på hårdvara, typ av hårdvara, 

kryptering, signalstyrka, IP adress, latitud, longitud och när det trådlösa nätet först upptäcktes. 

Netstumbler kan förenkla arbetet för säkerhetsansvariga att optimera det trådlösa nätverket och 

dess säkerhet. Tyvärr ger programmet också möjlighet för hackers att utnyttja informationen till 

sin fördel. 

 

Garmin med MapSource 

 

Med hjälp av Garmins programvara lagras spåren på sträckan man kört i minnet på GPS 

hårdvaran. (Garmin. Screen Exampels., 2006). Spåren som lagras kan sedan föras över, 

exporteras, till kartprogrammet MapSource (Garmin. About Garmin Mapping, 2006). Där man 

sedan kan få information om hur man har kört, sträckan och tidsåtgången. MapSource har vi 

använt för att få reda på bland annat körd sträcka. 
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Microsoft Autoroute 2006 

 

Kartprogrammet Microsoft AutoRoute 2006 är ett kartprogram, med kartor över exempelvis 

Sverige, som kan visa vart man befinner sig i på kartan, i realtid, med hjälp av koordinater från en 

GPS(Microsoft. AutoRoute 2006 with GPS Locator, 2006) . Programmet kan även beräkna 

tidsåtgång på en förutbestämd sträcka, rita spår på kartan efter den rutt som körs, visa hastigheten 

och distans till ett specifikt mål. Autoroute 2006 har vi använt i samband med pejlingen då det 

underlättade för oss att planera färdvägen i förväg och med hjälp av ett blått spår kunde se vilka 

sträckor som vi redan hade avverkat. 

 

Franson GpsGate 

 

Franson GpsGate är ett program som kan skapa flera virtuella portar utifrån en specifik port i en 

dator, som då tillåter att flera program kan utnyttja en GPS (FRANSON GpsGate. Run many 

GPS applications using one GPS!, 2006) . För att använda Garmin GPS med en dator använder 

man en seriell kabel eller en usb kabel. Enheten tilldelas då en specifik port i datorn. Porten kan 

sedan användas av olika program men endast av ett program i taget. Två program kan inte 

använda och dela på en och samma port samtidigt. Vi körde därför GpsGate för att kunna 

använda pejlingsverktyget Netstumbler och Microsoft Autoroute 2006 samtidigt.  

 

Stumbverter-MicrosoftMapPoint 

 

För att få ut informationen på en karta var de olika nätverken befinner sig kan man använda ett 

program som heter Stumbverter (Sonar Security. Stumbverter V1.5, 2006). 

Programmet har inga egna kartor lagrade, man måste importera kartor med ett visst filformat. 

Microsoft MapPoint använder sig av kartor med samma filformat som Stumbverter använder. 

(Microsoft. Microsoft MapPoint 2004, 2006) 

 

Information och statistik från Netstumbler måste exporteras i formatet summary och sparas som 

en textfil. Textfilen importeras sedan i Stumbverter som konverterar och skriver ut alla trådlösa 

nät i ett grafiskt gränssnitt på kartan. Fördelen med Stumbverter är att man får en grafisk översikt 
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var nätverken befinner sig och därefter enkelt kan markera en punkt, för att få fram information 

om det specifika nätverket. Det förenklar också om ett nätverk ska återbesökas, då visas 

information om var det trådlösa nätverket ligger och distansen mellan nätverket och ens position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 108



Bilaga 9 – Beskrivning av Spindeldiagrammets struktur 
 

Spindeldiagrammet är uppdelat i fem olika kunskapsområden som sammanlagt består av elva 

stycken poängskalor, med gradering 1-5, som grundar sig på fråga 2 och frågorna 7-15 i enkäten. 

Poängbedömningen för varje skala har bestämts utifrån de svar som varje intervjuobjekt gett 

under intervjun, där högst poäng delats ut för de mest relevanta svaren och minsta för de 

irrelevanta. För att bättre förstå hur bakgrunden till varje skala kommer vi här att beskriva varje 

kunskapsområde, vilka frågor som ingår och hur vi poängbedömt svaren på dessa frågor.  

 

 

Kunskap om WLAN tekniken - 1a-1b i spindeldiagrammet 

 

Poängskala: 1a 

Namn: Erkänd kunskap 

 

Enkätfråga: 2. Hur stor kunskap anser du dig om ditt trådlösa nätverk, ex 

säkerhetsinställningar och användning? 

 

                        Låg          Mellan         Hög

Poängbedömning:             1                3                5 

 

Förklaring:  

Denna poängskala handlar om hur stor kunskap intervjuobjekten anser sig ha och eftersom det 

fanns tre svarsalternativ valde vi att ha två poängs differens mellan varje, med lägst poäng för låg 

kunskap och högst för hög kunskap. 
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------------------------------------------- 

Poängskala: 1b 

Namn: Bedömd kunskap 

 

Enkätfrågor: 7-15  

 

Poängbedömning: 0-9 = 1,  10-18 = 2, 19-27 = 3, 28-36 = 4, 37-45 = 5  

 

Förklaring: 

Denna poängskala bygger på vilken kunskap vi har ansett att intervjuobjekten innehar, utifrån de 

svar de gav på frågorna 7-15. Eftersom diagrammets poängskala går från ett till fem, valde vi att 

räkna ut vilken poängsumma som krävdes för att få ett av dessa värden, baserat på den 

sammanlagda totalsumman, vid högsta poäng, på frågorna 7-15. Denna summa, som är 45, delade 

vi sedan på fem och fick fram, den ovan beskrivna, poängbedömningen. 

 

Kunskap om risker - 2a-2b i spindeldiagrammet 

 

Poängskala: 2a 

Namn: Vetskap om trådlös osäkerhet 

 

Enkätfråga: 7. Anser du att ett trådlöst nätverk är säkrare än ett kabelnätverk?  

  Ja          Nej          Lika säkra

Poängbedömning:  0             5                   1 

 

Förklaring:  

Vår poängbedömning här baserar sig på vad som är fel och vad som är rätt. Rätta svaret är ”Nej” 

och ger därför full poäng. Det felaktiga svaret är ”Ja” och ger därför noll poäng. Att vi valt att ge 

svaret ”Lika säkra” en poäng, även om det är felaktigt, beror på att vi anser att kunskap om att de 

är lika säkra ändå visar på en viss osäkerhet om det hela. Denna osäkerhet visar dock på låg 

kunskap och har därför enbart tilldelats en etta. 
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------------------------------------------- 

Poängskala: 2b 

Namn: Riskkännedom 

 

Enkätfråga: 8. Vilken av följande säkerhetsrisker anser du bäst stämmer in mot ett trådlöst 

 nätverk? (Du kan kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

    Poängbedömning: 

Stora brister i tekniken 1 

En person som utför en attack blir nästintill anonym. 1 

Enkel otillåten tillgång till nätverket. 1 

Lätt att utföra avancerade attacker. 1 

Okunskap om tekniken. 1 

Vet ej/Har ingen koll på eventuella säkerhetsrisker. 0 

 

Förklaring: 

Alla svarsalternativ, förutom det sista ”Vet ej”, tog upp bedömningar som vi ansåg vara korrekta, 

gällande säkerhetsrisker vid användning av WLAN. Dessa fem svar gavs därför en poäng 

vardera. 

 

Kunskap om riskförebyggande säkerhetsrutiner – 3a-3b i spindeldiagrammet 

 

Poängskala: 3a 

Namn: Ändrade Default inställningar 

 

Enkätfråga: 9. Har du efter inköp av router/accesspunkt valt att i efterhand ändra på dess 

fabriksinställning (inställningar som är gjorda av tillverkaren)? 

 

           Ja          Nej

Poängbedömning:          5            1 

 

 111



Förklaring: 

Att ändra på hårdvarans fabriksinställning är viktigt för att skydda det trådlösa nätverket och 

därför har vi valt att ge svaret “Ja” full poäng. Om detta inte gjorts visar det på låg teknisk 

kunskap, om hur man ska skydda sitt WLAN, och just därför gav vi svaret ”Nej” en poäng. 

------------------------------------------- 

Poängskala: 3b 

Namn: Valda riskförebyggande säkerhetsrutiner 

 

Enkätfråga: 10. Det finns många olika inställningar man kan följa för att säkerställa sitt 

trådlösa nätverk, vissa bättre än andra. Vilka av följande alternativ har du valt 

att följa? 

            

                               Poängbedömning: 

WEP på.  2,5 

WEP av  0 

WPA på  2,5 

WPA av  0 

MAC filtrering på  0,5 

MAC filtrering av  0 

Ändrat användarnamn/lösenord 0,5 

Oändrat användarnamn/lösenord 0 

Ändrat nätverksnamn (SSID) 0,5 

Oändrat nätverksnamn (SSID) 0 

SSID broadcast på  0,5 

SSID broadcast av  0 

DHCP på  0,5 

DHCP av  0 
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Förklaring: 

Vi har gjort poängbedömningen här utefter vad som är rätt sorts inställning och vad som är 

viktigast. Det vi ansåg viktigast var att sätta på kryptering, WEP eller WPA, och dessa gav därför 

högsta poängsumman, 2,5. Eftersom den totala poängsumman för skalan enbart kan uppgå till 

fem fick de övriga rätta alternativen 0,5 poäng vardera.  

 

Allmän kunskap om datorsäkerhet – 4a i spindeldiagrammet 

 

Poängskala: 4a 

Namn: Allmänt säkerhetsmedvetande 

 

Enkätfråga: 11.  Vilka rutiner följer du vid användning av både ditt trådlösa nätverk och din 

dator? 

 

    Poängbedömning: 

Bryta strömmen för accesspunkt om nätverk ej används. 1 

Koppla ur Internetanslutning då Internet inte används. 1 

Aktivt och uppdaterat Antivirusprogram. 1 

Aktiv och uppdaterad Brandvägg. 1 

Aktivt och uppdaterat Antispywareprogram. 1 

 

Förklaring: 

Här har vi valt att dela ut en poäng för varje alternativ eftersom de alla är viktiga att följa. 
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Kunskap om lagen i teori och praktik – 5a-5d i spindeldiagrammet 

 

Poängskala: 5a 

Namn: Laglig Avlyssning/insamling 

 

Enkätfråga: 12. Är det olagligt att avlyssna eller samla in information, okrypterad eller 

krypterad, från andras trådlösa nätverk? 

 

           Ja           Nej          Vet ej

Poängbedömning:          0             5                 1 

 

Förklaring: 

Vi har här valt att dela ut full poäng för det rätta svaret “Nej”, noll poäng för det felaktiga svaret 

“Ja” och en poäng för svaret “Vet ej” eftersom det visar på en viss osäkerhet. Som tidigare anser 

vi att osäkerhet är en lite större fördel än att vara helt fel ute, men ändå enbart en smärre sådan. 

------------------------------------------- 

Poängskala: 5b 

Namn: Laglig Gratissurfning 

 

Enkätfråga: 13. Är det olagligt att, med egen dator, koppla upp sig mot och använda någon 

annans trådlösa nätverk för enbart användning av Internet? 

 

           Ja          Nej          Vet ej

Poängbedömning:          0            5                 1 

 

Förklaring: 

Vi har här valt att dela ut full poäng till vad vi anser är rätt svar, baserat på tidigare empiri, och 

detta är ”Nej”. Det felaktiga svaret ”Ja” har tilldelats noll poäng och svaret ”Vet ej”, som visar på 

viss osäkerhet, har tilldelats en poäng. 
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------------------------------------------- 

Poängskala: 5c 

Namn: Liten spårningschans 

 

Enkätfråga: 14. Om Mattias skulle koppla upp sig mot Kalles trådlösa nätverk och utföra 

olagligheter,  hur stor är chansen att Mattias kan spåras upp och senare åtalas 

för sina brott? 

 

           Mycket stor          Stor          Liten          Ingen

Poängbedömning:                  1                     3               5                 0 

 

Förklaring: 

Vi har här valt att dela ut poäng utifrån vad som är rätt till det som är helt fel. Det rätta svaret 

”Liten” har därför tilldelats full poäng, svaret ”Stor” som är någorlunda rätt har tilldelats tre 

poäng, svaret ”Mycket stor” som inte är rätt, men inte helt fel, har tilldelats en poäng och svaret 

”Ingen” som är helt fel har tilldelats noll poäng. 

------------------------------------------- 

Poängskala: 5d 

Namn: Straffskyldighet 

 

Enkätfråga: 15. Vem av följande är mest sannolik att bli straffskyldig enligt lagen om Mattias 

skulle koppla upp sig på Kalles ej krypterade trådlösa nätverk och använda 

detta för olagliga handlingar, såsom fildelning eller förvaring av olagligt 

material? 

 

           Kalle          Mattias          Ingen av dem          Båda

Poängbedömning:         1                  5                         3                       0 
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Förklaring: 

Vi har här valt att dela ut poäng utifrån vad som är rätt till det som är helt fel. Det rätta svaret 

”Mattias” har därför tilldelats full poäng, svaret ”Ingen av dem” som är någorlunda rätt har 

tilldelats tre poäng, svaret ”Kalle” som inte är rätt, men inte helt fel, har tilldelats en poäng och 

svaret ”Båda” som är helt fel har tilldelats noll poäng. 
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Bilaga 10 – Insamlad statistik från pejlingen av Växjö 
 

*   = Default SSID enligt netstumbler 

** = Manuellt Bekräftade Default SSID, som även inkluderar Netstumblers funna Default SSID. 

 
        Sammanställning Procent 

Antal nätverk: 1625      

Antal krypterade:  860 53%     

Antal ej krypterade:  765 47%     

Antal default SSID*: 174 11%     

Antal dolda SSID:  237 15%     

Antal Egna SSID: 722 44%     

        

Bekräftade default SSID** 

101 3  linksys 10   

3com 28  NETGEAR 176 11% 

belkin54g  36  philips 23   

default 248 15% wireless 7   

Default 16  Wireless 40   

G604T_WIRELESS 33  WLAN 6   

GIGABYTE 12  X-Micro 5   

hpsetup 15  ZyXEL 8   

SUMMA 666 41%       
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Krypterade nätverk Ej krypterade nätverk     

        

    Sammanställning Procent Sammanställning Procent 

Antal nätverk: 860  Antal nätverk: 765   

Antal default SSID*: 39 5% Antal default SSID*: 135 18% 

Antal dolda SSID:  187 22% Antal dolda SSID:  50 7% 

Egna SSID: 503 58% Egna SSID: 219 29% 

         
   Bekräftade default SSID** Bekräftade default SSID** 

101 0  101 3   

3com 11  3com 17   

belkin54g  7  belkin54g  29   

default 59 7% default 189 25% 

Default 5  Default 11   

G604T_WIRELESS 3  G604T_WIRELESS 30   

GIGABYTE 7  GIGABYTE 5   

hpsetup 1  hpsetup 14   

linksys 3  linksys 7   

NETGEAR 47 5% NETGEAR 129 17% 

philips 1  philips 22   

wireless 4  wireless 3   

Wireless 16  Wireless 24   

WLAN 1  WLAN 5   

X-Micro 1  X-Micro 4   

ZyXEL 4  ZyXEL 4   

170 20% 496 64% Summa: Summa: 
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Jämförande statistik mellan samhälle och studentområde 
          

    Studentområde Procent Samhället Procent 

Antal nätverk 72  Antal nätverk 1553   

Antal krypterade 49 68% Antal krypterade 811 52% 

Antal ej krypterade 23 32% Antal ej krypterade 742 48% 

Antal default SSID* 18 25% Antal default SSID* 156 10% 

Antal dolda SSID 15 21% Antal dolda SSID 222 14% 

Antal egna 39 54% Antal egna 683 44% 

         

         

Bekräftade default SSID** Procent Bekräftade default SSID** Procent 

101 0  101 3   

3com 2  3com 26   

belkin54g  3  belkin54g  33   

default 0  default 248   

Default 9 13% Default 7 0,5% 

G604T_WIRELESS 0  G604T_WIRELESS 33   

GIGABYTE 0  GIGABYTE 12   

hpsetup 1  hpsetup 14   

linksys 1  linksys 9   

NETGEAR 2  NETGEAR 174   

philips 0  philips 23   

wireless 0  wireless 7   

Wireless 0  Wireless 40   

WLAN 0  WLAN 6   

X-Micro 0  X-Micro 5   

ZyXEL 0  ZyXEL 8   

Summa: 18 25% Summa: 648 42%
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