
Örebro universitet 
Handelshögskolan 
Informatik C, Uppsats 15 hp 
Handledare: Ella Kolkowska och Johan Aderud 
Examinator: Johan Petersson 
HT 07, 2008-05-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säkerhet i WLAN för myndigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Elgström  861002 
Daniel Teige  851027



 I

   

Begreppslista 
 
Accespunkt En accespunkt är den centrala komponenten i ett trådlöst nätverk som man ansluter 
  till för att komma in på nätverket. 
 
WLAN Wireless Local Area Network, vilket på svenska betyder ett trådlöst lokalt nätverk. 
 
SSID  Service Set Identifier, vilket är namnet på det trådlösa nätverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
I datornätverk blir användandet av WLAN (trådlösa nätverk) allt vanligare tack vare sin smidighet. 
Det är framförallt bekvämare att använda trådlösa nätverk då man slipper allt kablage och ofta är 
oberoende av var man befinner sig för att använda nätverket. Trådlösa nätverk är dock inte helt 
problemfria. Den främsta anledningen till detta är att informationen färdas genom radiovågor 
istället för genom kablade nätverk. Detta gör att WLAN är i riskzonen för avlyssning, där 
informationen kan utsättas för obehörig åtkomst om den inte är väl skyddad. Detta problem är 
grunden till denna uppsats.  
 
Den här uppsatsen är en utredning som har gått ut på att ta fram generella riktlinjer för hur 
myndigheter skall uppnå god säkerhet i WLAN. Anledningen till att vi ville ta fram generella 
riktlinjer åt myndigheter var på grund av en rapport vi fann genomförd av 
krisberedskapsmyndigheten (KBM)1.  Denna uppmärksammade att myndigheter ofta hoppar på nya 
tekniker utan att ha tillräckligt kunskap nog om dem, och att säkerhetstänket ofta får låg prioritet 
vid införandet av nya system. Ytterligare en artikel skapade av KBM pekar på att myndigheter även 
har bristande säkerhet i sina DNS-system2. 
Eftersom vi koncentrerade oss på WLAN funderade vi då på, om nu säkerhetstänket får så låg 
prioritet och är så dåligt ställt i myndigheternas DNS-system, hur är det då ställt med säkerheten i 
WLAN? 
Vi konstaterade efter att vi gjort förfrågningar till flera myndigheter, att ytterst få myndigheter hade 
något WLAN eller planerade att införskaffa det. Anledning till detta tror vi var att myndigheter var 
skeptiska till att det går att få ett WLAN säkert och hade bristande kunskap inom området.   
 
Vi tog fram de generella riktlinjerna genom en kvalitativ metodansats, där vi genomfört 
litteraturstudier, undersökning av myndigheters policys samt intervju av expert på WLAN.  
Resultatet visade att myndigheter behöver både administrativa säkerhetsåtgärder, tekniska 
säkerhetsåtgärder samt en specifik fysisk säkerhetsåtgärd för att uppnå god säkerhet i WLAN.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 IDG.se, http://www.idg.se/2.1085/1.148199  (2008-03-04) 
2 Computer Sweden, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.129354 (2007-12-12) 

 II

http://www.idg.se/2.1085/1.148199
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.129354


Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING ................................................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................................... 1 
1.2 FRÅGESTÄLLNING..................................................................................................................................................... 2 
1.3 ANALYS AV FRÅGESTÄLLNING.................................................................................................................................. 3 
1.4 CENTRALA BEGREPP ................................................................................................................................................. 3 
1.5 AVGRÄNSNING.......................................................................................................................................................... 4 
1.6 INTRESSENTER .......................................................................................................................................................... 4 

2. SYFTE ........................................................................................................................................................................... 4 

3. PERSPEKTIV............................................................................................................................................................... 4 
3.1 KOPPLING TILL BEFINTLIG KUNSKAP......................................................................................................................... 5 
3.2 ALTERNATIVT PERSPEKTIV ....................................................................................................................................... 6 

4. METOD ......................................................................................................................................................................... 7 
4.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .............................................................................................................................................. 7 
4.2 DATAINSAMLING .................................................................................................................................................... 12 

4.2.1 Litteraturstudier ............................................................................................................................................. 12 
4.2.2 Informationssökning på Internet .................................................................................................................... 14 
4.2.3 Internet-baserade intervjuer........................................................................................................................... 14 
4.2.4 Intervju med experten..................................................................................................................................... 15 

4.3 VAL AV MYNDIGHETER ........................................................................................................................................... 15 
4.4 ANALYSMETOD....................................................................................................................................................... 17 

5. TEORI ......................................................................................................................................................................... 18 
5.1 INFORMATIONSSÄKERHET....................................................................................................................................... 18 
5.2 HOT MOT WLAN.................................................................................................................................................... 19 

5.2.1 Administrativa hot.......................................................................................................................................... 19 
5.2.1.1 Bristande kunskap......................................................................................................................................................19 
5.2.1.2 Bristfälliga rutiner......................................................................................................................................................19 
5.2.1.3 Oklar ansvarsfördelning.............................................................................................................................................20 

5.2.2 Tekniska hot ................................................................................................................................................... 20 
5.2.2.1 Rouge accesspunkt.....................................................................................................................................................20 
5.2.2.2 Wardriving.................................................................................................................................................................20 
5.2.2.3 MAC adress spoofing ................................................................................................................................................20 
5.2.2.4 Denial of Service attack .............................................................................................................................................21 
5.2.2.5 Man-in-the-middle attack...........................................................................................................................................21 
5.2.2.6 BruteForce attack.......................................................................................................................................................21 
5.2.2.7 Ordboks attack ...........................................................................................................................................................21 

5.3 SÄKERHETSÅTGÄRDER ........................................................................................................................................... 22 
5.3.1 Administrativa säkerhetsåtgärder .................................................................................................................. 22 

5.3.1.1 Säkerhetspolicy..........................................................................................................................................................22 
5.3.1.2 Ansvarsfördelning......................................................................................................................................................23 
5.3.1.3 Utbildning..................................................................................................................................................................23 
5.3.1.4 Testning .....................................................................................................................................................................24 

5.3.2 Tekniska säkerhetsåtgärder............................................................................................................................ 24 
5.3.2.1 Kryptering..................................................................................................................................................................24 
5.3.2.2 SSID ..........................................................................................................................................................................25 
5.3.2.3 Behörighetskontrollsystem ........................................................................................................................................25 
5.3.2.3.1 RADIUS server.......................................................................................................................................................26 
5.3.2.4 WIP-system................................................................................................................................................................26 

5.3.3 Kompletterande säkerhetsåtgärder ................................................................................................................ 27 
5.3.3.1 Placering av basstation (accespunkt) .........................................................................................................................27 

6. RESULTAT................................................................................................................................................................. 27 
6.1 POLICYS.................................................................................................................................................................. 28 

6.1.1 Säkerhetspolicy för öppen myndighet............................................................................................................. 28 
6.1.2 Säkerhetspolicy för mindre öppen myndighet ................................................................................................ 29 

 III

   



6.2 LAGAR .................................................................................................................................................................... 31 
6.2.1 Personuppgiftslagen....................................................................................................................................... 31 
6.2.2 Upphovsrättslagen ......................................................................................................................................... 31 
6.2.3 Sekretesslagen ................................................................................................................................................ 31 

6.3 INTERVJU MED EXPERT ........................................................................................................................................... 32 
7. ANALYS...................................................................................................................................................................... 34 

7.1 ADMINISTRATIVA SÄKERHETSÅTGÄRDER ............................................................................................................... 36 
7.1.1 Avbrottsplanering........................................................................................................................................... 36 
7.1.2 Testning.......................................................................................................................................................... 36 
7.1.3 Utbildning ...................................................................................................................................................... 37 
7.1.4 Ansvarsfördelning .......................................................................................................................................... 38 

7.2 TEKNISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER........................................................................................................................... 38 
7.2.1 Kryptering och behörighetskontrollsystem..................................................................................................... 38 
7.2.2 WIP-system..................................................................................................................................................... 39 

7.3 KOMPLETTERADE SÄKERHETSÅTGÄRDER ............................................................................................................... 40 
7.3.1 Avaktivera Broadcasting av SSID .................................................................................................................. 40 
7.3.2 Basstationens placering ................................................................................................................................. 41 

8. SLUTSATS.................................................................................................................................................................. 42 

9. DISKUSSION.............................................................................................................................................................. 44 

10. KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................................................... 45 
10.1 LITTERATUR ......................................................................................................................................................... 45 
10.2 UPPSATSER ........................................................................................................................................................... 45 
10.3 INTERVJUER .......................................................................................................................................................... 45 
10.4 LÄNKAR................................................................................................................................................................ 45 

 
 
 

 IV



 

 1
 

                                                

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
WLAN är en vidareutveckling av det fasta nätet, det så kallade Ethernet. WLAN innebär att 
information skickas trådlöst, istället för genom kablar. ”Wireless Local Area Network” är det fulla 
namnet, vilket på svenska blir ”trådlöst lokalt nätverk". 
Många tekniska apparater har numera möjligheter till trådlös kommunikation, så som t.ex. de flesta 
nya bärbara datorer och mobiltelefoner. Att trådlösa nätverk växt fram som ett alternativ till det 
fasta nätet är troligen tack vare de fördelar det bär med sig.  
Den riktigt stora fördelen med WLAN är att kablar inte längre behöver dras mellan varje enhet, och 
på så sätt är WLAN inte begränsat till hur kablaget är draget. Detta medför i sin tur att man kan sitta 
var man vill så länge den trådlösa snändaren är inom räckvidd. 
Men trådlös teknik har även sina nackdelar. 
En av dessa är att WLAN än så länge inte är lika snabbt som det trådade nätverket. 
Hastigheten och räckvidden för de trådlösa signalerna kan begränsas rejält, då signalerna blir 
svagare om de måste färdas genom väggar och andra hinder. Detta går dock att åtgärda genom att 
förstärka signalen med flera och/eller starkare sändare.  
Säkerhetsproblemen i WLAN beror på att nätverket just är trådlöst. Informationen flödar genom 
radiovågor istället för genom fasta nätverk, detta gör att det utan någon avancerad utrustning går att 
avlyssna den trådlösa kommunikationen, förutsatt att man är inom räckhåll för radiosignalerna och 
att WLAN:et är dåligt skyddat, dvs. att WLAN:et inte använder något skydd alls eller allmänt kända 
dåliga säkerhetslösningar, så som krypteringen WEP3. 
Svagheter med WLAN belyses även vidare av boken CWSP:”Wireless networks are considered 
inherently insecure due to the use of an open medium for data transfer. In fact, it is impossible to 
keep someone from capturing the data being transmitted on your wireless network if they can get 
close enough to receive the RF signal”4. 
 
Många forskare och praktiker inom området påpekar att enbart ha en teknisk fokusering (dvs. 
tekniska lösningar, så som tex. kryptering) inte är tillräckligt. Detta då det även är andra aspekter 
som måste belysas, så som de administrativa och fysiska sidorna för att uppnå god säkerhet5. Om 
man inte ser över säkerheten regelbundet kommer det förr eller senare bli brister i säkerheten som 
då kan utnyttjas av en utomstående, t.ex. en hackare. 
Som Harris säger så räcker det inte med brandväggar och antivirusprogram för att få god säkerhet. 
God säkerhet är förankrat över hela verksamheten, där den planeras, designas och underhålls för att 
utvecklas och förbättras, samtidigt som säkerheten skall vara inom verksamhetens uppsatta mål6.  
 
Det kan vara svårt att veta vilka säkerhetslösningar man har behov av i sitt WLAN. Detta gör att det 
vore bra om det fanns några riktlinjer att följa. Det finns redan nu tekniska riktlinjer för WLAN för 
privatpersoner7 och företag8.  
Men som vi nämnde tidigare så är det inte längre tillräckligt med endast tekniska lösningar.  

 
3 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide, Mcgraw-
Hill/Osborne,  USA, s. 45, samt  Olsson F, 2007, Säkerhet i trådlösa nätverk, Pagina Förlags AB, Sundbyberg, s. 27 
4 Carpenter T, et al., 2007, s. 2 
5 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA s. 53-57 
6 Harris. S, 2005, s. 31 
7 Olsson F, 2007, 
8 Hermansson M, Ravne R, 2002, Riktlinjer för god säkerhet i WLAN, Institutionen för Ekonomi, Statistik och 
Informatik, Örebro universitet 



 

För att skydda informationen i ett WLAN krävs det en hel del kunskap.  
Alla myndigheter ser inte ut att besitta starka IT-kunskaper.  
Detta uppmärksammas nämligen i denna rapport9, skapade av krisberedskapsmyndigheten (KBM). 
I denna rapport framgår det att myndigheter hoppar på nya tekniker utan att ha kunskap nog om 
dessa och att säkerhetstänket ofta får låg prioritet vid införandet av nya system. Ytterligare en 
artikel skapade av KBM pekar på att myndigheter även har bristande säkerhet i sina DNS-system10. 
(Domain Name Server).  
Allt detta plus de båda rapporterna har lett oss till att vi vill ta fram riktlinjer åt just myndigheter. Vi 
valde att ta fram riktlinjer för WLAN eftersom det är en teknik som väldigt snabbt kan ge stora 
konsekvenser om den används oskyddad eller på fel sätt, då i dessa fall vem som helst med en dator 
som har ett trådlöst nätverkskort kan avlyssna det som kommuniceras. 
 
Vad är en myndighet?      
Men vad är då en myndighet? En myndighet är en fördelning av olika statliga ansvar dvs. lägre 
instanser som ser till att tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har 
beslutat om11. Eftersom myndigheter har olika ansvar så innebär det också att de hanterar 
information av varierande känslighetsgrad. T.ex. har polismyndigheten hand om både 
hemligstämplad information, så som pågående utredningar av känslig karaktär, samt ärenden som 
går under PUL (Personuppgiftslagen), medan andra typer av myndigheter som tex universitet oftast 
strävar efter öppenhet och delger information till allmänheten. 
  
Efter att ha hört oss för hos ett tiotal myndigheter har vi märkt en klar bild, nämligen att många 
myndigheter inte har något WLAN alls. 
De flesta av dem anser att det antingen är för osäkert för att de vill använda sig av det, eller att de 
tycker att det trådade nätverket fyller deras behov. Detta beror antagligen på, som rapporterna 
uppmärksamamde tidigare, att de inte har nog med kunskaper inom tekniken, och då troligen inte 
heller kunskapen om hur och på vilket sätt ett WLAN skall införas och skyddas. 
De är troligen även skeptiska till att det går att få trådlösa nätverk säkra på grund av alla tidigare 
larm om dålig säkerhet i WLAN som bland annat Computer Sweden, IDG och andra experter 
larmat om. Detta ledde oss till vår inledande undran i uppsatsen dvs. vad myndigheter bör tänka på 
när de sätter upp ett WLAN. Myndigheter har även ofta andra typer av krav på sig än de privata 
företagen, såsom andra lagar och policys att följa vid tex. införandet av nya IT-system. 
 
Vi anser att om vi täcker kunskapsluckan kring hur myndigheter ska göra för att skydda 
informationen i ett WLAN, så får myndigheterna den kunskap som krävs och kan då överväga att 
använda den trådlösa tekniken. 
Anledningen till att vi vill ta fram generella riktlinjer för WLAN är alltså för att täcka 
kunskapsluckan om hur myndigheter bör göra för att skydda informationen i ett WLAN. 

 

1.2 Frågeställning 
Vilka åtgärder bör myndigheter generellt tillämpa för att få ett WLAN med god säkerhet? 
 
                                                 
9 IDG.se, http://www.idg.se/2.1085/1.148199  (2008-03-04) 
10 Computer Sweden, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.129354 (2007-12-12) 
11 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/2462  (2007-08-21) 
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1.3 Analys av frågeställning 
God säkerhet innebär att informationen i WLAN:et ska vara så pass skyddat som det kan utan att 
nätets syfte ska försvinna, det vill säga delandet av information. 
 
Åtgärder innebär de säkerhetsåtgärder myndigheter bör använda i ett WLAN för att skydda 
informationstillgångarna. Myndigheter innebär flera myndigheter och inte någon specifik, 
riktlinjerna blir så pass generella. Vi kommer att skapa dessa riktlinjer genom att titta på en öppen 
samt en mindre öppen myndighet, och skapa riktlinjer utifrån det.  
 
Nedan följer ett par delfrågor vi måste finna svar på för att besvara frågeställningen: 
 

• Vad karaktäriserar en myndighet? Vilka externa och interna förutsättningar har 
myndigheterna som vi måste förhålla oss till? 

Vi måste veta förutsättningarna myndigheter har för att veta hur vi skall anpassa 
riktlinjerna. Externa förutsättningar innebär bland annat de lagar en myndighet måste 
följa, så som PUL (Personuppgiftslagen) och Sekretesslagen. Interna förutsättningar 
innehåller bland annat de olika policys som myndigheter måste följa inom 
verksamheten. Vi måste vara medvetna om dessa förutsättningar för att undvika att vi 
skapar riktlinjer för WLAN som inte är applicerbara, på grund av att de strider mot 
förutsättningarna.   
 

• Vilka hot finns det för WLAN? Vilka är relevanta för myndigheter?  
Vi behöver veta vilka hot som finns mot WLAN för att se de hot som kan påverka 
informationen. Med hot menar vi incidenter orsakade av någon eller något som 
påverkar informationen i WLAN:et negativt, som tex. att någon avlyssnar 
kommunikationen och på så sätt påverkar informationens sekretess negativt.  

 
• Vilka säkerhetsåtgärder finns det för WLAN samt hur säkra är de? 

Vi behöver skaffa oss vetskap om vad för säkerhetsåtgärder som finns, hur säkra de 
är och  vilka hot de skyddar mot för att göra bedömningen av vilka av dem som kan 
användas för myndigheter. 

1.4 Centrala begrepp   
Säkerhetsåtgärder 
Är en eller flera åtgärder som är till för att skydda informationen i ett WLAN. Tex tekniska åtgärder 
så som kryptering.  
 
Myndighet 
Är ett från regeringen fristående statligt organ som utför det allmännas uppgifter på olika områden, 
tex. polis och skattemyndigheterna. Myndigheterna lyder under regeringen.12  
 
 
 
 
                                                 
12 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/2483/a/17368#M (2008-05-24) 
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1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till att skydda informationstillgångarna på det administrativa och 
tekniska planet samt med en fysisk säkerhetsåtgärd som specifikt berör WLAN.  
Anledning till att vi inte tar upp alla de fysiska säkerhetsåtgärderna är att det redan finns riktlinjer 
för den vanliga fysiska säkerheten i den välkända ISO standarden 1779913. Exempel på fysiska 
åtgärder är lås, vakter och övervakningskameror. Ett undantag i detta gäller dock den fysiska 
placeringen av basstationen14 eftersom denna åtgärd är specifik för WLAN. 
Vi har valt att bara skriva om vilken säkerhet myndigheten borde ha i sitt WLAN eftersom att det 
redan finns riktlinjer för andra delar av säkerheten separat. 
 

1.6 Intressenter 
Intressenter är myndigheter som använder eller funderar på att införskaffa ett WLAN. 
 
Målgruppen för riktlinjerna är även de för myndigheter som överväger eller redan har ett WLAN. 
 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta fram generella riktlinjer för hur myndigheter skall uppnå god 
säkerhet i WLAN. 
 

3. Perspektiv 
Det perspektiv vi har när vi skapar riktlinjerna är ett holistiskt perspektiv15 på säkerheten där vi 
bortser från det mesta av den fysiska säkerheten16. Holistisk innebär att vi ser på myndigheters 
verksamhet i helhet när vi skapar riktlinjerna. Det vill säga att vi inte endast tittar på någon enskild 
del (teknisk säkerhet, administrativ säkerhet, fysisk säkerhet) eller del för del, utan delarna 
tillsammans i en helhet. Ingen del kan stå ensam och säga att säkerheten är god i WLAN utan 
delarna är beroende av varandra och måste samverka för att uppnå god säkerhet i WLAN. Alla 
dessa måste även samverka med myndigheters mål med säkerheten Vi väger in både den tekniska 
säkerheten i WLAN:et tillsammans med den administrativa. Ser vi inte till helheten kan vi göra 
delar av säkerheten för omfattande eller för stark. Det kan t.ex. inträffa att den tekniska säkerheten 
designas för stark om en myndighet strävar efter öppenhet eller att det ska vara lätt för utomstående 
att ansluta, vilket är specificerat i myndigheternas policy, som återfinns inom den administrativa 
säkerheten. 
Genom det holistiska perspektivet ser vi till fler aspekter som kan drabba informationen.  
Fördelen men att ha ett holistiskt perspektiv mot ett tekniskt är att vi även minskar risken för att den 
mänskliga faktorn ska orsaka säkerhetsrisker, som att t.ex. en anställd av misstag läcker ut 
lösenordet till det trådlösa nätverket.  
 
Dock kan ett holistiskt perspektiv även ge en motsatt effekt. Om allt ses som en helhet så kan vissa 
detaljer på de enskilda delarna missas och på så sätt ge upphov till säkerhetshål i WLAN:et. Det 
hela är alltså en balansgång mellan helheten och delarna som måste bli rätt få rätt för att få ett säkert 
och fungerande nätverk. 
                                                 
13 Wikipedia, ISO 17799 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799  
14 Se 5.3.3.1 Placering av basstation (accespunkt)  
15 Gilje N & Grimen H, 2006, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos AB, Göteborg , s. 76 
16 Se 1.5 Avgränsning 
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Ett tekniskt perspektiv skapar tekniska säkerhetsåtgärder som kan resultera i god teknisk säkerhet, 
men bara om de anställda vet hur de skall använda lösningarna. Den mänskliga faktorn kan 
minimeras genom utbildning i de tekniska systemen och vidare om begreppet informationssäkerhet 
och vad det innebär för att ge de anställda ett större säkerhetsmedvetande17. 
 
Den tekniska säkerheten behöver förr eller senare underhåll och uppdatering, annars riskerar den att 
bli föråldrad och otillräcklig. Nya sätt att ta sig in i befintliga säkerhetssystem utvecklas. Sker ingen 
utvecklingen av säkerhetssystemen blir de tillslut otillräckliga.  
Detta kan ses som en ”damm”. Det är bättre att förstärka dammen direkt innan en incident sker som 
gör att den börjar läcka, istället för att reparera skadan i efterhand.   
 
Människor är oftast är den svagaste länken i säkerheten18. Genom att även ta hänsyn till detta så ger 
riktlinjerna ett bättre skydd än om hänsyn bara skulle tas till den tekniska säkerheten. 
 

3.1 Koppling till befintlig kunskap 
Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar via Elin@Örebro19 efter lämpliga undersökningar som är 
relaterade till vår undersökning.  
Vi har även använt universitetsbibliotekets sökmotor och uppsatser.se  för att söka litteratur. 
Vi har funnit många C-uppsatser skrivna inom området, men som ofta behandlat andra moment 
inom WLAN, så som hur hemanvändare bör sätta upp ett eget WLAN eller specifika fallstudier av 
företag och deras WLAN. 
Angående just riktlinjer för WLAN fann vi en C-uppsats ”Riktlinjer för god säkerhet i WLAN” 
(2002) som skapat riktlinjer för företag. Där hade de tagit fram riktlinjer för vilka säkerhetsåtgärder 
ett företag skulle kunna behöva, klassat efter hur pass känslig informationen är, t.ex. att om 
företagshemlig informations skickas över WLAN bör det vara en extremt hög säkerhet. 
Skillnader i deras skapade riktlinjer mot våra tänkta riktlinjer finns dock.  
Skillnaderna är att deras riktlinjer innehåller äldre säkerhetslösningar än vad som finns att tillgå 
idag, då det efter 2002 tillkommit nya säkerhetslösningar, som tex. krypteringsformerna WPA och 
WPA2. Vi tar även hänsyn till sådant som myndigheten måste följa, det vill säga lagar och policys. 
Även om nu detta är något som företag skall följa så har inte de tidigare riktlinjerna tagit upp detta, 
och dessutom kan lagar och policys se olika ut beroende på om verksamheten är statligt ägt eller 
inte. 
Ytterligare kommer våra riktlinjer förutom tekniska lösningar även innehålla administrativa 
lösningar eftersom det är en väldigt stor del av informationssäkerheten. Detta behandlar sådant som 
t.ex. säkerhetsutbildning för de anställda. 
Detta har vi konstaterat är viktigt efter att ha läst om det i Shon Harris bok20, och i Per Oscarsons 
Licentiatavhandling21. Där har de konstaterat att det inte längre räcker att bara titta på vilka tekniska 
lösningar som behövs, utan att även säkerheten måste ordnas på tidigare stadier, dvs. se till att ha 
säkerheten ordnad på ett administrativt plan så att de anställda vet hur de ska samverka för att hålla 
god säkerhet i WLAN. 
 
                                                 
17 Säkerhetsmedvetande: medvetenheten de anställda i en verksamhet har om informationssäkerhet 
18 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide, Mcgraw- 
Hill/Osborne,  USA, s. 236, samt, Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - 
All In One Exam Guide, Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, s.183  
19 ELIN@Örebro, http://bibl4.oru.se/dod3/result.html?dbid=154  (2008-05-27) 
20 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA 
21 Oscarsson P, 2001, Informationssäkerhet i verksamheter, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 
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Vi hittade även en bok skriven av Fredrik Olsson22.  
Denna behandlar säkerheten i trådlösa nätverk (WLAN) och tar bland annat upp många tekniska hot 
och de olika trådlösa krypteringar som finns, bland annat en av de senaste, WPA2.  
 
Vi kontaktade denne Fredrik Olsson då han har stor erfarenhet av att jobba med säkerhet i trådlösa 
nätverk, och bad om tips på bra litteratur gällande WLAN. Han är även konsult i företaget 
4GMedia, som bland annat erbjuder tjänster inom trådlösa nätverk. Vi fick då tipset att införskaffa 
boken “CWSP – Certified Wireless Security Professional”23. 
Denna bok är den litteratur vi använt oss väldigt mycket av till en av delfrågorna i vår 
frågeställning, att se vilka säkerhetsåtgärder som finns  och vad de skyddar mot.   

3.2 Alternativt perspektiv 
Ett alternativt perspektiv till det vi valt kunde vara att se på en enskild del, den tekniska säkerheten. 
Vi skulle då enbart koncentrera oss på tekniska säkerhetsåtgärder för myndigheters WLAN. Hade vi 
anammat  detta perspektiv hade det dock inte givit något bra resultat och vi hade inte kunnat säga 
att myndigheten nu har god säkerhet i WLAN, endast att de har en god teknisk säkerhet. 
Men en god teknisk säkerhet är ingen garanti för att säkerheten förblir bra. 
För det första så räcker inte den typen av säkerhet längre, som vi tog upp tidigare i uppsatsen24. Att 
enbart se på den tekniska säkerheten förhindrar inte att administrativa hot kan realiseras. Enbart 
tekniska säkerhetslösningar skulle även tex. utesluta att administrativa rutiner för kontinuerligt 
underhåll och testning  av WLAN:et togs med i riktlinjerna. Även rutiner för att tex. undersöka nya 
förbättrade lösningar på den säkerhet som redan finns skulle missas.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                 
22 Olsson F, 2007, Säkerhet i trådlösa nätverk, Pagina Förlags AB, Sundbyberg 
23 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide, Mcgraw- 
Hill/Osborne,  USA, 
24 Se 1.1 Bakgrund 
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4. Metod    

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi kommer som metod använda oss av en kvalitativ ansats25, med litteraturstudier och internet-
baserade intervjuer. En kvalitativ ansats innebär att man tittar närmare på ett fenomen eller händelse 
för att skapa en djupare förståelse. Att vi tar en kvalitativ ansats innebär att vi försöker skapa oss en 
djupare förståelse om vilka säkerhetsåtgärder som en myndighet bör ta för att skydda sitt WLAN. 
Vi valde att ta den kvalitativa ansatsen istället för den kvantitativa eftersom den kunskap vi tar fram 
finns i policy dokument, lagföreskrifter, i litteratur samt att vi behöver intervjua experter på området 
för att ta fram generella riktlinjer. 
En kvantitativ ansats hade inte gått att använda eftersom den informationen vi behöver inte är någon 
form av statistisk data eller liknande och  skulle då inte ge oss det resultat vi behöver26.  
Denna ansats kommer leda till en normativ kunskap27 i form av riktlinjer för hur myndigheter bör 
ha sitt WLAN för att nå god säkerhet. Normativ i och med att de framtagna riktlinjerna blir en 
vägledning till att uppnå målet. Eller som Goldkuhl själv skriver i dokumentet: ”Om man önskar 
uppnå mål B så utför handling A.” 
 
Det första vi gjorde för att skapa våra riktlinjer var att vi tog fram teoretisk information om WLAN. 
Anledningen till att vi ville ta fram denna teoretiska information var för att få en grundläggande 
förståelse om WLAN. Det vill säga grundläggande kunskap om hur WLAN fungerar, vad som 
skiljer det mot ett fast nätverk, styrkor/svagheter inom WLAN och vilka säkerhetsåtgärder som 
finns tillgängliga. Vi såg även då de problem och andra viktiga detaljer som fanns inom området28. 
 
Denna litteraturstudie har vi sedan genomfört iterativt genom uppsatsen, dvs. vi har flertalet gånger 
gått tillbaka till den litteratur vi använt oss av och undersökt nya saker varefter det dykt upp punkter 
under arbetets gång som vi behövde få information om, så som nya säkerhetsåtgärder vi inte visste 
fanns tillgängliga. 
Vi sökte fram litteraturen och informationen på Internet. Vi använde främst databasen 
Elin@Örebro, universitetsbibliotekets sökmotor samt hemsidan www.uppsatser.se  för att finna 
dessa.  Vi har då använt oss av dessa sökord: WLAN, ”WLAN Riktlinjer myndighet”, ”Testa It-
säkerhet”,”It-säkerhet myndighet”, ”It säkerhet riktlinjer” , ”802.11” samt samma sökord fast på 
engelska. 
Uppsatser.se är en sida vi känner till sen tidigare. Hemsidan har en databas full med bla. tidigare 
genomförda C-uppsatser, och vi använde denna webbplats tillsammans med ELIN@Örebro för att 
leta efter andra uppsatser och artiklar som tidigare behandlat området WLAN, för att se till att vi 
inte genomförde något som redan gjorts. Dock fann vi inget här vi kunde utnyttja i vår egen 
uppsats. Anledningen till att vi valde dessa sökmotorer är att vi dels kände till dessa platser sen 
tidigare och att vi fått ELIN@Örebro och universitetsbibliotekets sökmotor rekommenderade av 
personal på universitetet. Det finns fler databaser än ELIN@Örebro på Internet (så som ACM). Vi 
valde dock ELIN@Örebro för att vi kom åt fullversioner av flera artiklar gratis, till skillnad mot 
ACM där vi ofta endast kom åt sammanfattningen gratis, och behövde betala för att få läsa resten. 
ELIN@Örebro hade också ett väldigt omfattande utbud av databaser vi kunde söka i. 
 
Universitetsbibliotekets sökmotor var väldigt användbar för oss.  
                                                 
25 Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, SAGE publications ltd, London, s. 266-267 
26 Advik. A, 2007, Riktlinjer för rapportering, ESI, Örebro universitet, s. 10-11 
27 Goldkuhl G, 1998, Kunskapande, Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation, Linköpings universitet, 
s. 21 
28 Oates B, 2006,  s. 71-73 
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Vi fann här bland annat den C-uppsats som vi använde i inledningsskedet av uppsatsen, dvs. för att 
ta in information om WLAN, inspiration och tips på hur vi kunde lägga upp dispositionen. En stor 
del av den textuella litteraturen vi använt oss av om WLAN fann vi även i denna sökmotor, och 
litteratur från kursen säkerhetsinformatik som vi tidigare läst under vår studietid.  
Detta var nödvändigt att ta reda på för att ha möjlighet att ta fram de generella riktlinjerna, eftersom 
vi behövde ta reda på om någon tidigare hade gjort det vi tänkt undersöka och/eller om någon hade 
genomfört något liknade29   
 
När vi väl hade en god grund att gå på tittade vi närmare på vad som skiljer myndigheter från 
företag. Det vi kunde konstatera var det att en myndighet är mer styrd av lagar och regler som de 
behöver följa, främst då offentlighetsprincipen30 som innebär att allmänheten och massmedia 
(tidningar, radio och TV) ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. 
Detta påverkar dock inte hur informationen i WLAN:et ska vara skyddat, om det inte är så att det 
ska vara tillgängligt för externa aktörer (besökare m.fl.). Anledningen till att vi tittade på vad som 
skiljer myndigheter från företag var om det behövdes några speciella lösningar som bara gäller för 
myndigheter eller om våra riktlinjer skulle kunna användas på både företag och myndigheter. 
 
Vi undersökte vilka lagar som myndigheter var styrda av och som påverkade ett WLAN:s säkerhet, 
genom att vi sökte i den Svenska författningssamlingen (SFS), på Sveriges Riksdags hemsida, samt 
i Svensk Lagsamling (SLS) på Notisum.se i deras tjänst Rättsnätet. Vi hittade även lagar i en 
tidigare gjord uppsats31.  
 
Vi tillfrågade experter inom WLAN om de kunde tänka sig att granska våra kommande riktlinjer. 
Anledningen till detta var att vi ansåg att använda oss av experter inom området är en värdefull 
insikt och att ha experter som stöd bakom våra riktlinjer gör att riktlinjerna blir mer korrekta 
eftersom de har praktiskt erfarenhet och större kunskap än vi själva. 
Vi frågade även om de hade tips på någon bra litteratur som kunde hjälpa oss vid skapandet av 
riktlinjerna, eftersom de troligen var uppdaterade på vilken litteratur som var bäst. 
Vi valde vilka experter vi tillfrågade genom att kontrollera om de hade kompetens inom området 
och hade arbetat länge inom branschen.  
Den experten vi slutligen fann och som kunde hjälpa oss heter Fredrik Olsson, som var tillfrågad i 
en tidigare C-uppsats som behandlade WLAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, SAGE publications ltd, London, s. 71-73 
30 Regeringskansliet, Offentlighetsprincipen  http://www.sweden.gov.se/sb/d/1487/a/12528 
31 Lundmark L, Palm H, 2003, Informationssäkerhet hos myndigheter, Institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Avdelningen för Systemvetenskap, Luleå universitet, s. 3 
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Vi gick vidare med att leta fram myndigheter som strävar mot att vara så öppna som möjligt och 
mindre öppna myndigheter. 
 

Vår egna definition av öppen och mindre öppen myndighet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att leta upp myndigheter av dessa kategorier gjorde vi för att se vilka förutsättningar de båda hade, 
med avseende på säkerheten i myndigheten, för att ta fram vad som generellt gällde. Bedömningen 
för hur öppen respektive mindre öppen en myndighet var gjorde vi genom att utgå från det vi själva 
hade fått reda på och läst om myndigheterna på bland annat deras hemsidor. 
Vilket innebar att vi tittade på vad myndigheten sysslade med för verksamhet och den typen av 
information de hanterade. Policys klargjorde även dem ofta vad myndigheten hade för riktning med 
avseende på öppenhet eller inte. Utifrån detta kunde vi sedan fastslå inom vilken kategori 
myndigheten tillhörde. 
 
Vi gick vidare med att undersöka de förutsättningar och krav som den öppna och mindre öppna 
myndigheten hade från lagarna och deras policys angående myndighetens IT-säkerhet. Det vi var 
ute efter att finna i policys var den IT-inriktade säkerheten, det vill säga vilka restriktioner, krav, 
vilka möjligheter etc. som i sin tur påverkar säkerheten i införandet av ett datanät i verksamheten, 
dvs. ett WLAN. Andra policys var orelevanta för oss för att skapa våra riktlinjer. Vi anpassade 
sedan våra säkerhetsåtgärder efter de tekniskt och administrativt angivna restriktionerna, 
förutsättningarna och kraven från policys.  
 
Utöver allt detta som grund till skapandet av våra riktlinjer använde vi oss även av den teori vi 
samlat på oss. Som vi tidigare nämnde letade vi fram teoretisk information om WLAN i 
inledningsskedet av tillvägagångssättet, och arbetade sedan med teorin iterativt. Denna information 
använde vi oss sedan av här för att bland annat se de olika tekniska säkerhetslösningar som fanns 
tillgängliga, vilka hot som motverkades av dessa etc. Vi undersökte även om teorin och 
myndigheternas policys instämde på samma saker gällande administrativ och teknisk säkerhet, eller 
om teorin tog upp användbara aspekter som inte nämndes i policyn och vice versa. Därav tog vi in 
aspekter från myndigheters interna dokument i form av deras policys, lagar, teori, samt i slutet 
feedback från experter. Riktlinjerna föddes alltså fram ur fyra beståndsdelar: Lagarna, policys, 
teorin och experterna. 
 
Efter att vi tagit fram vad vi ansåg behövdes så kontaktade vi vår tillfrågade expert. Vi frågade 
denne vad han ansåg om våra riktlinjer. 
Det vill säga vad han tyckte om våra framtagna administrativa säkerhetslösningar, tekniska 
säkerhetslösningar samt vår enda fysiska säkerhetslösning, vad som kunde förändras eller 
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förbättras. Vi ville på så sätt få feedback på det vi kommit fram till och sedan åtgärda punkter som 
han ansåg kunde förbättras eller ändras. I och med detta kunde vi då förbättra våra riktlinjer så att 
de blev än mer pålitliga för att de nu blivit granskade av experten.  
 
Anledningen till att vi valda att ta hjälp av experten efter att vi hade tagit fram riktlinjer var för att 
vi själva ansåg oss vid det tillfället ha god koll på vad som behövdes tack vare den data vi samlat in, 
då bland annat den litteraturen vi främst använde oss av för att ta fram säkerhetsåtgärderna 
rekommenderades av experten själv. Vi gjorde även på detta sätt för att undvika att skicka många e-
post meddelanden fram och tillbaka då det var osäkert hur snabbt vi kunde få svar32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, SAGE publications ltd, London, s. 196-197 
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Figuren nedan illustrerar vårt tillvägagångssätt. 
 

Litteraturstudier 
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Figur 3  Tillvägagångssätt  Källa: Egen 

 
 
Förlopp: 
[1] Vi började med att göra litteraturstudier kring hur WLAN fungerar och vad för 
säkerhetsproblem och hot som fanns. 
 
[2] Vi tillfrågade sedan experten för att få information om bättre litteratur på ämnet. 
 
[3] Efter att vi införskaffat denna litteratur gjorde vi vidare litteraturstudier på denna. 
 
[4] Efter detta letade vi fram myndigheter och undersökte vad som skiljer myndigheter från företag                  
och privatpersoner. Detta är att myndigheter har andra lagar och policys att följa. 
 
[5a] Efter att ha samlat in all information från litteraturen analyserade vi detta.  
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[5b] Efter vi samlat in de policys och lagar vi var ute efter analyserade vi dessa.  
 
[6] Denna analys resulterade i den första versionen av våra generella riktlinjer. 
 
[7] Vi konsulterade än en gång vår expert men den här gången fick vår expert granska våra    
riktlinjer. 
 
[8] Efter att vi fått feedback från experten förändrade vi våra riktlinjer. 
 
[9] Detta resulterade tillslut i våra Generella riktlinjer.     
 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier använde vi oss av som en iterativ process genom uppsatsen. Vi ansåg det 
nödvändigt att läsa in oss på ämnet eftersom vi från början bara hade små grundläggande kunskaper 
om WLAN och kände att vi behövde bli mer inlästa. Vi var därför glada över att ha hittat en tidigare 
C uppsats om WLAN, nämligen ”Riktlinjer för god säkerhet i WLAN”. För med en bred 
kunskapsgrund blev det mycket lättare att gå vidare.  
Den litteratur vi valde att använda oss av bedömde vi efter Oates kriterier33 på hur en textuell källas 
trovärdighet bedöms för att få så bra och korrekt litteratur som möjligt.  
 
Kriterierna Oates anser man skall titta efter i en bok är:  

 Är författaren framstående inom området? 
 Har du hört talas om förlaget tidigare?  
 Är boken utgiven av ett universitet? T.ex.”Oxford University Press”.  

Detta kan påvisa den akademiska kvalitén på arbetet.  
 Finns boken i två upplagor eller fler, eller har den tryckts om?  

Om så är fallet visar detta att det har varit en stor efterfrågan på boken, vilket betyder att 
andra personer tycker att den uppenbarligen har något givande att säga. 

 
Den första lämpliga litteraturen vi fann var C-uppsatsen ”Riktlinjer för god säkerhet i WLAN”34 
som dock var skriven 2002 vilket har gjort att den är lite inaktuell, men själva grunderna om 
säkerheten i WLAN och allmänt om begreppet togs upp, vilket var till stor nytta när vi påbörjade 
arbetet med uppsatsen.  Dessa riktlinjer skilde sig på flera punkter mot våra tänkta35.  
 
Den litteratur vi använt oss av mest gällande den tekniska säkerheten och hot mot WLAN är Fredrik 
Olssons bok ”Säkerhet i trådlösa nätverk”36. Författaren är både utbildad civilingenjör och verksam 
som konsult i sitt företag 4G Media. Han har även publicerat ett stort antal artiklar i tidningen 
Datormagazin. 
Tack vare dessa meriter och bokens ingående information och fakta om WLAN så använde vi oss 
av denna mycket, vilket givit oss en bra grund.  
Vi såg även till att kontrollera information och fakta som togs upp i boken i olika Internetkällor för 
att få fler källor på att det stämde.  
                                                 
33 Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, SAGE publications ltd, London, s. 83 
34 Hermansson M, Ravne R, 2002, Riktlinjer för god säkerhet i WLAN, Institutionen för Ekonomi, Statistik och 
Informatik, Örebro universitet 
35 Se 3.1 koppling till befintlig kunskap 
36 Olsson F, 2007, Säkerhet i trådlösa nätverk, Pagina Förlags AB, Sundbyberg 
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Boken är också skriven 2007, vilket gör att den är högst aktuell och uppdaterad, en anledning som 
styrker valet av denna litteratur ytterligare.  
 
Litteratur om informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder m.m. har vi använt oss mycket av Shon 
Harris bok ”CISSP - All In One Exam Guide”37. Denna bok är väldigt bred inom området säkerhet 
och tar upp väldigt mycket delar mycket genomgående. Därav fanns det mycket intressanta saker att 
läsa, men som var orelevanta för datainsamlingen. En gallring av vad vi behövde få fram var därför 
nödvändig. Shon Harris är bland annat säkerhetskonsult, instruktör och författare. 
Hon har förmedlat sin kunskap vidare om informationssäkerhet till många klienter, bland annat 
Bank of America och National Security Agency (NSA). Hon har även blivit rankad topp 25 i 
världen inom området informationssäkerhet38. Dessa meriter och bokens innehåll anser vi gör 
litteraturvalet till en pålitlig källa.  
En annan bok vi har haft användning av är "Handbok i IT-säkerhet”39. Denna bok är precis som 
CISSP, väldigt bred inom IT-säkerhet.  
Vi har bland annat i denna bok hittat ett sätt att kategorisera hot som vi anammat. Detta går att se 
under vårt kommande Teoriavsnitt.      
Predrag Mitrovic heter författaren till boken, och han har tidigare jobbat som säkerhetsrådgivare åt 
Microsoft. Oktober 2007 lämnade han detta jobb för att driva ett bolag vid namn LabCenter, en 
oberoende mötesplats där IT-proffs och experter kan träffas och utbyta kompetens med varandra 
runt ny teknik.  
Boken är också upptryckt i 4e upplagan, vilket är ett bevis på att den är bra. För som Oates sa så är 
det ett bevis på att det har varit en stor efterfrågan på den, som i sig visar att andra personer tycker 
att den uppenbarligen har något givande att säga. 
 
Den litteratur vi framförallt använde oss av för att se på tillgängliga säkerhetsåtgärder när vi skulle 
skapa riktlinjerna är CWSP – Certified Wireless Security Professional40. Vi fick denna bok 
rekommenderad av vår tillfrågade expert Fredrik Olsson. Boken behandlar endast WLAN och inget 
annat. Den är väldigt bred inom detta område men pratar framförallt om hur attacker mot WLAN 
inträffar, och hur man skall göra för att skydda sig mot dem. Grant Moerschel, Richard Dreger och 
Tom Carpenter är författarna till boken. Moerschel och Dreger har tillsammans skapat 
säkerhetsföretaget WaveGard Inc. (www.wavegard.com) Richard Dreger är både en erfaren konsult 
och tränare som har specialiserat sig på trådlös säkerhet. Han har över bland annat 12 års erfarenhet 
av en bred kunskap inom områdena teknik, informationssäkring, säkerhet och trådlösa nätverk.  
Grant Moerschel har en kandidatexamen inom naturvetenskap och är författare till förlagen 
Mcgraw-Hill och Cisco Press. 
Tom Carpenter är bland annat en expert inom teknikområdet och en konsult för SYSEDCO 
(http://www.sysedco.com), som tränar och utbildar personer i trådlösa nätverk och säkerhet samt i 
teknologi från Microsoft.  Han är certifierad Microsoft partner och har även certifikat inom CWNA, 
CWSP och trådlös teknik. 
Boken gavs ut i första upplagan 2003, men denna vi använt oss av trycktes 2007 och är av andra 
upplagan, där de bland annat uppdaterat den med nytt material, då nya attacker och 
säkerhetslösningar har tillkommit i takt med utvecklingen.  
 
                                                 
37 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA   
38 Harris S, 2005, “About the Author”   
39 Mitrovic P, 2005, Handbok i IT-säkerhet, 4:e upplagan, Pagina Förlags AB, Sundbyberg  
40 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide,  
Mcgraw Hill/Osborne,  USA   
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4.2.2 Informationssökning på Internet 
Vi sökte även efter information på Internet där vi även här följde Oates kriterier för hur tillförlitliga 
och aktuella Internetkällor väljs ut, samt hur de söks fram41. 
 
Kriterierna Oates anser man skall titta efter på en webbsida: 

 Är det tydligt definierat vem som äger sidan och finns det kontaktdetaljer om du vill fråga 
något? 

 Ägs webbsidan av något med hög auktoritet?  
Tex. ett universitet eller regering, istället för en privatperson?  

 Är det klart vilka regler som gäller för hur du får använda information från webbsidan? 
 Går det att se när sidan senast uppdaterades? Är den fortfarande aktuell?  

 
Som sagt så anger även Oates ett par tips på hur man bör söka fram källor på Internet:  

 Använd en online-databas eller sökmotor. 
 Definiera nyckelord och söktermer du kan använda i dessa resurser.  
 Fundera på vad du vill veta och är specifikt intresserad av inom ämnet, tex. endast hot inom 

WLAN, säkerhetsåtgärder för WLAN, eller vill du veta allt om WLAN? Detta hjälper dig att 
bestämma vilka resurser som du skall använda och vad du skall söka efter. 

 Använd synonymer, olika ord och olika kombinationer för att få olika sökresultat. 
 Använd boolean operatorer, (AND, OR och NOT) om resursen stödjer det.  
 Spara de söktermer du använt. Det förhindrar att du repeterar sökningar du en gång redan 

gjort och hjälper dig se olika kombinationer av termer du inte använt än. 
 

På Internet har vi sökt efter information om specifika saker gällande WLAN. Vi har främst använt 
sökmotorn google samt vidare mindre sökningar på hemsidor efter mer material och information vi 
ville ta del av på hemsidan. Sökord har främst innefattat: WLAN, WAP, WEP, Riktlinjer för 
WLAN.  
Vi har inte använt någon specifik sida i väldigt stor utsträckning, utan vi har sökt på det vi ville få 
information om och valt webbsidor från sökträffarna, där vi sedan använt Oates kriterier för att se 
om webbsidan var trovärdig nog att använda som källa.  
 

4.2.3 Internet-baserade intervjuer 
Internet-baserade intervjuer är också en process som vi utförde iterativt genom uppsatsen. 
Intervjuer valde vi för att det är ett bra sätt att få fram detaljerade svar och ger utrymme för såväl 
stängda som öppna konversationer42. 
Anledningen till att valet föll på Internet-baserade intervjuer istället för traditionella var att vi inte 
då behövde lägga ut kostnader på resor eller boka några möten.  
 
Intervjuer kan delas upp i tre olika typer: Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade43. 
Av dessa typer valde vi att bygga upp intervjun genom semi-strukturerade intervjuer, då denna 
ansats hade utrymme för att ställa extra frågor och nå en djupare förståelse. Vi visste vilka 
övergripande frågor vi var intresserade av att få svar på, men beroende på de svar vi fick så växte 
det fram följdfrågor på sådant vi behövde veta mer om. 

                                                

 
 

 
41 Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, SAGE publications ltd, London, s. 80, 84 
42 Oates B, 2006, s. 187  
43 Oates B, 2006, s. 187-188 
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Det finns olika sätt att genomföra Internet-baserade intervjuer på, så som IP-telefoni och att chatta 
med intervjuobjektet. Vi valde dock att sköta de Internet-baserade intervjuerna via e-post eftersom 
vi då inte behövde kontakta personen för att komma överens om speciella tillfällen där vi skulle föra 
samtal/chat. De vi intervjuade kunde istället svara på våra frågor när de hade tid. Detta medförde 
dock att det kunde dröja flera dagar innan vi fick svar, vilket även Oates påpekar som en av 
nackdelarna med detta sätt att samla in data44. Som vi nämnde tidigare använde vi oss av semi-
strukturerade intervjuer.  
Det finns dock skillnader i att bygga upp dessa intervjuer över e-post än i konversationer ”ansikte-
mot-ansikte”. I en semi-strukturerad intervju ”ansikte-mot-ansikte” kan följdfrågor och vidare 
synpunkter ställas under en och samma intervju, medan detta inte är möjligt i en e-
postkonversation. Det går inte att på förhand veta vad respondenten kommer att svara, så följdfrågor 
kan då inte komma förrän i ett senare e-postmeddelande. Dessutom kan respondenten känna att det i 
djupare frågor är för jobbigt att uttrycka sig i skrift, och på så sätt svara mindre utförligt.  
 

4.2.4 Intervju med experten 
Vi valde att kontakta en expert på WLAN, för att använda som bollplank gällande våra riktlinjer, 
samt för att få tips på bra litteratur om WLAN. Detta eftersom att personer som arbetar länge och 
aktivt med något samlar på sig kunskap som är bra att ta del av, för att t.ex. undvika att misstag som 
redan begåtts upprepas. Experten som vi använde oss av heter Fredrik Olsson. 
 

4.3 Val av myndigheter 
Som tidigare sagts så ska vi ta fram generella riktlinjer för hur myndigheter skall uppnå god 
säkerhet i WLAN. När vi påbörjade arbetet med datainsamlingen hade vi inte klart för oss vilka 
myndigheter vi skulle välja att se på policys och regler ifrån, eller för den delen hur 
tillvägagångssättet för att söka fram dem skulle se ut.  
 
Vi började med att skriva ett inlägg i ett forum på hemsidan Sweclockers45 där vi frågade om dessa 
saker, i hopp om att få hjälp. Anledningen till att vi valde denna hemsida var att det är ett stort 
forum som vi själva haft en positiv erfarenhet av. Vår förhoppning om hjälp infriades och vi fick en 
länk till ekonomistyrningsverkets myndighetsregister46.  
Detta myndighetsregister är en webbapplikation som innehåller förteckningar över Sveriges alla 
myndigheter. Vi valde ”År 2007” och sökte sedan i de olika departement som var listade. 
Genom detta sätt fann vi alla myndigheter som finns i Sverige tillsammans med deras hemsidor. Vi 
gick därefter in på olika myndigheters hemsidor och letade efter säkerhetspolicys och lagar som var 
relevanta.  
 
Tillslut valde vi ut säkerhetspolicys från en öppen respektive en mindre öppen myndighet. Men 
innan vi gjorde detta urval jämförde vi deras säkerhetspolicy med andra myndigheter av samma typ 
(dvs. öppen och mindre öppen) för att se om innehållet i policyn skilde sig markant eller om de 
ungefär hade samma ståndpunkter. Vi kunde inte bara ta en policy direkt från första bästa 
myndighet, utan vi fick jämföra med andra eftersom vi ville nå en större generaliserbarhet med våra 
riktlinjer. 
 
Som vi upptäckte så finns policys och lagar oftast alltid publicerade på myndighetens hemsida, bara 
                                                 
44 Oates B, 2006 s. 196-197 
45 Sweclockers, http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=731634 (2007-11-22) 
46 Ekonomistyrningsverkets myndighetsregister, http://webapp.esv.se/myndreg/index.asp (2007-11-22) 
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man söker och letar i stor utsträckning. Av denna anledning behövde vi aldrig ta kontakt med en 
person på myndigheten för att få tag på materialet.  
 
De myndigheter vars policys vi valde att se på är följande: 
 
Uppsala universitet 
Som vår öppna myndighet valde vi ett universitet, i detta fall Uppsala universitet. Ett universitet för 
att det är ett bra exempel på vår definition av en öppen myndighet enligt vad vi själva har hört om 
att universitet strävar mot öppenhet. Detta bekräftades när vi läste igenom olika säkerhetspolicys 
från universitet (Uppsala, Växjö, Lund), där det framgick att de ville ha en öppen miljö. 
Uppsala universitet är Nordens äldsta47 (grundat år 1477) och har således varit ett etablerat 
universitet i Sverige under en väldigt lång tid, med 40.000 studenter varje läsår. Av denna grund 
tänkte vi att de då måste ha genomtänkta policys i sin verksamhet. Vi jämförde innehållet i 
Uppsalas säkerhetspolicy mot två andra universitet, Lund och Växjö, eftersom de också var öppna. 
Lund valde vi att jämföra mot för att det till antalet studenter är nästan lika stort som Uppsala 
(40.000st studenter i Uppsala resp. 38.000st i Lund). Vi ville även jämföra mot ett mindre 
universitet, i vårat fall Växjö (15.000st studenter i Växjö) för att se om policyn skilde sig mycket 
mellan stora och små universitet.  
Vi fann att det var få avvikelser i dem och att storleken på universitetet inte avgjorde hur 
säkerhetspolicyn var utformad. De stora punkterna de skildes åt på var när nät som bara ett 
universitet använde krävde andra specifika åtgärder. Men dessa var fallspecifika punkter och inget 
som gällde generellt. I och med att det var så få skillnader mellan dem och att Uppsala var ett så 
pass etablerat universitet så beslöt vi oss för att använda Uppsala universitet.  
 
Skatteverket 
Vi valde att titta närmare på Skatteverket som vår mindre öppna myndighet, då den faller inom 
ramen för vår definition, enligt vad vi själva hört och uppfattat om hur en mindre öppen myndighet 
hanterar sin information. Skatteverket hanterar mycket känsligt information, eftersom de har koll på 
känsliga finansiella uppgifter om väldigt många personer i Sverige. 
När vi började jämföra med andra myndigheter upptäckte vi att Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten hade en gemensam IT-strategi48, vilket också är en myndighet som 
hanterar känslig information där kraven på hur hanteringen av detta ska ske är hårda. Detta gav oss 
en bra uppfattning om vilka krav som behövde ställas på våra riktlinjer för att de skulle fungera 
generellt. Vi valde att jämföra med polismyndighetens säkerhetspolicy eftersom de också är en 
mindre öppen myndighet, då de hanterar information som är hemlig, sekretessbelagd och kan skada 
myndigheten och andra om den sprids. Där fann vi många likheter. Skillnaderna låg i sådant som 
bakgrundskontroll av personalen, i form av vilka som får tillgång till deras system, och andra 
punkter som hur hanteringen av informationen ska skötas utanför deras egna nät. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
47 Uppsala universitet, http://www.uu.se/node47 (2008-05-26) 
48 Kronofogdemyndigheten, 
http://www.kronofogden.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800012798/Verksamhetens+inriktning+2006-2012.pdf 
(2008-05-26) 
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4.4 Analysmetod    
Vi har använt oss av en kvalitativ dataanalys, eftersom vår insamlade data är av kvalitativ karaktär. 
Vilket innebär att vi har analyserat och bearbetat skrivet material, i form av litteraturen och 
policy/lag-dokumenten, samt haft en öppen intervju med vår expert.   
 
I analysen läste vi igenom vår insamlade litteratur noga för att skaffa oss en uppfattning om vad 
som togs upp i innehållet. Vi sökte efter innehåll i litteraturen som kunde knytas samman med vår 
frågeställning och syfte. Det fanns delar i litteraturen som inte hade någon relevans eller tillförde 
något till vår frågeställning, tex. delar som vi inte hade någon nytta av. På grund av detta tog vi ur 
litteraturen endast in data som var direkt relevant och intressant mot vår frågeställning. När vi 
erhållit dessa data sorterade vi ut vad av materialet som kunde besvara respektive delfråga. 
 
För att underlätta i analysen kategoriserade vi det insamlade datat i grupperna förutsättningar, hot 
och säkerhetsåtgärder. Dessa grupper representerade de tre delfrågor vi sökte svar på. Vi placerade 
sedan innehåll ur datainsamlingen inom de grupper vi ansåg att det hörde hemma.  
 
Vi har genom hela processen försökt att ha ett öppet sinne och inte litat blint på vad en viss litteratur 
sagt, utan sökt fler källor på att det stämde.   
 
I policydokumenten och lagarna letade vi efter de förutsättningar myndigheter hade som var 
relevant för vår undersökning. Vi jämförde vår insamlade säkerhetspolicys mot andra policys av 
samma typ för att se om det fanns samband eller olikheter bland förutsättningarna. Vi har även 
kontinuerligt jämfört innehåll i litteraturen mot policydokumenten och viceversa, för att se 
eventuella samband och olikheter, eller andra mönster och användbara aspekter. Detta för att 
litteraturen mer hade generella ståndpunkter om tex. de administrativa säkerhetsåtgärderna, 
oberoende av de krav som ställdes, eller i vilken situation eller organisation åtgärderna behövdes. 
Detta medan policydokumenten istället var framtaget ur en existerande organisation med 
förutbestämda regler och krav för den administrativa säkerheten, och då kunde belysa fler aspekter.    
 
När vi granskade svaren från e-post-intervjuerna tittade vi främst på de övergripande åsikterna som 
experten hade gällande våra riktlinjer. Vi ville se vad experten tyckte om våra framtagna lösningar 
och om han belyste punkter vi inte tänkt på. Vi analyserade om svaren vi fick verkade rimliga och 
att experten hade uppfattat vad vi frågade efter. Detta för att se till att vi tolkade det experten sagt på 
rätt sätt.  
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5. Teori 

5.1 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är ett begrepp som ofta används när det talas om att skydda information i 
datasystem. Detta är dock lite snävt eftersom information kan finnas i fler former än digital, t.ex. 
papper och som kunskap. Vi kommer därför att använda oss av den samlade definitionen av 
begreppet som Per Oscarsson presenterat i ”Informationssäkerhet i verksamheter”, som följer 
nedan. 
 
Informationshanterade resurser 
Informationshanterade resurser är sådana hjälpmedel som används för att skydda, distribuera och 
hantera informationen. Som Per Oscarson säger: "Min syn är att det är informationen som är den 
viktiga tillgången, medan IT och andra stöd är verktyg för att hantera informationen”49.  
 
Informationstillgångar 
Är den informationen som en myndighet vill skydda samt de resurser som används för att hantera 
informationen. Som Per Oscarson säger: "I samband med informationssäkerhet räknas till tillgångar 
en verksamhets information samt de resurser som används för att hantera informationen"50.  
 
Sekretess 
Den informationen myndigheter besitter som inte skall vara öppen för alla klassas som sekretess. 
Sekretess handlar således om att säkerställa att informationstillgångar och informationshanterande 
resurser endast är tillgängligt för behöriga användare.51  
 
Riktighet 
Detta innebär att informationstillgångar och informationshanterande resurser inte skall förändras 
utom kontroll52. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet innebär att behöriga användare skall komma åt rätt information när de behöver den, 
det vill säga att den alltid finns tillgänglig53.  

 

 

 

 
 
                                                 
49 Oscarsson P, 2001, Informationssäkerhet i verksamheter, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, s. 
60   
50 Oscarsson P, 2001, s. 61 
51Oscarsson P, 2001, s. 59 
52Oscarsson P, 2001, s. 59  
53Oscarsson P, 2001, s. 59  
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5.2 Hot mot WLAN 
Hot mot WLAN kan delas in i tre kategorier:54  

• Administrativa hot  
Detta är hot mot WLAN som det ligger en mänsklig eller organisatorisk orsak bakom.  

• Tekniska hot 
Detta innefattar hot av teknisk karaktär, riktade mot att sätta WLAN:et ur spel eller otillåtet 
nå information som skickas över det.   

• Fysiska hot 
Dessa hot innefattar fysiska hot som ett WLAN är uttsatt för, så som uppsättandet av en 
rouge acesspunkt och signalstörning, Stöld, skadegörelse och brand är andra typer av fysiska 
hot som dock inte är specifika för WLAN. 

 
Vi kommer under denna del ta upp de administrativa och tekniska hot som finns mot WLAN. Vi 
väljer bort det mesta av den fysiska aspekten, av anledningen under punkt 1.5, avgränsning.   
Men till och börja med tar vi upp två definitioner av vad som menas med hot: 
Statskontorets definition av hot lyder: “Ett hot är en handling eller händelse som kan komma att 
skada en IT-resurs, tex. information eller en applikation”55.  
Shon Harris definerar hot som följande: ”A threat is any potential danger to information or systems. 
The threat is that someone, or something, will identify a specific vulnerability and use it against the 
company or individual”56 .  
 
Vi håller med med Shon Harris definition på vad ett hot generellt defineras som, eftersom det täcker 
in många områden, vare sig det gäller ett naturligt eller mänskligt hot, så som tex. en tornado eller 
hackning av kryptering. Hot mot WLAN faller också in inom ramen för definitionen, där 
sårbarheter i WLAN:et kan utnyttjas för att komma åt känslig information som i sin tur kan skada 
verksamheten om den sprids. 

5.2.1 Administrativa hot 
Detta är mänskliga eller organisatoriska hot som ett WLAN är utsatt för, så som tex bristande 
kunskap hos de som ansvarar för administeringen av WLAN:et. 

5.2.1.1 Bristande kunskap   
Detta hot innefattar sådana misstag som de anställda och administratörerna kan göra för att de 
saknar kunskapen som behövs.57  
Detta skulle t.ex. kunna orsaka att en ny accespunkt inte krypteras eftersom en anställd inte vet hur 
systemet för det fungerar.  

5.2.1.2 Bristfälliga rutiner  
Detta innebär brister i de rutiner som en verksamhet har, i detta fall brister i rutiner som hör till 
WLAN:et. Exempel på detta är rutiner för att byta krypteringsnycklarna, se över inställningarna i 
WLAN:et så att de stämmer, samt att kontrollera att utrustningen som antenner och accesspunkter 
är hela och uppdaterade.  
Oklara administrativa rutiner kan påverka tillgängligheten, integriteten och sekretessen hos 
                                                 
54 Mitrovic P, 2005, Handbok i IT-säkerhet, 4:e upplagan, Pagina Förlags AB, Sundbyberg, s. 279 
55 Statskontoret, 1997c, Handbok i IT-säkerhet, del III– Skyddsåtgärder, Stockholm, s. 17   
56 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, s. 58  
57 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, s. 65   
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informationstillgångarna58. 

5.2.1.3 Oklar ansvarsfördelning 
Detta innebär att ansvarsfördelningarna i en verksamhet, dvs. de roller och olika uppgifter varje 
anställd har, är oklara.  
Detta kan ses i att det är flera anställda som har hand om WLAN:et,  men att det är oklart vem som 
ska sköta vad. De kanske då använder ett internt muntligt system istället mellan dem själva, för att 
de inte har någon bestämd ansvarsfördelning från ledningen. En oklar ansvarsfördelning kan alltså 
resultera i att det uppstår brister i rutinerna59.  

5.2.2 Tekniska hot 
Detta är de tekniska hot som är riktade mot ett WLAN. Dessa hot är bland annat man-in-the-middle 
och Denial of Service attacker, som förklaras nedan.  

5.2.2.1 Rouge accesspunkt 
Genom att någon sätter upp en accesspunkt kopplat till t.ex. myndighetens egna nätverk så kan en 
utomstående skaffa sig tillgång till nätverket. De accespunkter som i det fallet oftast används av en 
angripare är av en mindre modell som då är enklare att gömma undan t.ex. under ett skrivbord eller 
bakom en gardin. Men det finns också fall där en anställd sätter upp en accespunkt på eget bevåg 
för att arbeta trådlöst, utan att personen beviljats tillstånd. Detta ger då upphov till ett 
säkerhetshål60.  

5.2.2.2 Wardriving  
Wardriving brukar det kallas när man åker/går runt med utrustning och söker efter trådlösa nätverk 
för att sedan oftast försöka få tillgång till nätverket. För att utföra denna attack behövs det inget 
avancerat material, det räcker med en bärbar dator, en antenn och ett vanligt trådlöst nätverkskort 
om man vill ansluta till öppna trådlösa nätverk61.  
 
Det finns även programvaror som kan användas för att se vilka nätverk som finns, vilken kryptering 
de har, vilka mac-adresser som används samt vilket SSID62 som används63.  
Kända programvaror för detta ändamål är bland annat NetStumbler och Kismet.  

5.2.2.3 MAC adress spoofing  
Detta hot innefattar att någon avlyssnar nätverket för att se vilka mac-adresser som får ansluta till 
WLAN:et. Detta kan sedan utnyttjas för att ta sig förbi säkerhetsåtgärden Mac-filtrering, som är till 
för att säkerställa att bara de som har tillåtna mac-adresser (som accespunkten bestämmer) får 
ansluta. 
Detta gör att det med hjälp av programvara går att emulera att man har en rätt mac-adress, och 
därefter helt enkelt ansluta till WLAN:et.64  
 
                                                 
58 Mitrovic P, 2005, Handbok i IT-säkerhet, 4:e upplagan, Pagina Förlags AB, Sundbyberg, s. 47 
59 Se 5.2.1.2 bristfälliga rutiner 
60 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide,  
Mcgraw Hill/Osborne,  USA, s. 81 
61 Webopedia, http://www.webopedia.com/TERM/W/wardriving.html (2007-12-28) 
62 Se 5.3.2.2 SSID 
63 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide,  
Mcgraw Hill/Osborne,  USA, s. 63 
64 Carpenter T, et al., 2007, s. 184 
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5.2.2.4 Denial of Service attack 
Denna form av attack skiljer sig från andra attacker genom att den inte är ute efter att vare sig 
avlyssna eller komma in på nätverket, utan helt enkelt se till att ingen kan använda det. 65  
Attacken går till på följande sätt: Antingen skickas det ut en uppsjö av paket i nätverket så att 
WLAN:et blir överbelastat, eller så finns det en tillräckligt stark radiosändare som blockerar 
frekvensen så att ingen kan använda den66. 

5.2.2.5 Man-in-the-middle attack 
Denna attack innebär att en inkräktare lyssnar in på en konversation mellan två datorer i ett WLAN 
och försöker läsa och modifiera informationen som skickas mellan dem. Allt detta utan de två 
parternas vetskap om att anslutningen mellan dem är avlyssnad av en tredje part, som befinner sig 
mellan dem och fångar upp informationen, därav namnet ”Man-in-the-middle”.67 

5.2.2.6 BruteForce attack 
Är som namnet antyder en attack som går direkt på att försöka knäcka lösenord genom att testa alla 
möjliga kombinationer.68  
Denna attack kan dock ta väldigt olika långt tid eftersom det är hur lösenordet i sig är uppbyggt som 
bestämmer hur säkert det är. 

5.2.2.7 Ordboks attack 
En ordboks attack går till på ungefär samma sätt som en BruteForce attack, med skillnaden att 
istället för att testa alla möjliga kombinationer så testas ord från en eller flera ordlistor. 
Denna attack går betydligt snabbare eftersom antalet kombinationer som testas är mycket färre. 
Dock så fungerar denna attack bara om lösenordet är så pass dåligt att det bara är ett ord. Lösenord 
med specialtecken, stora bokstäver och siffror är därför något som många IT-avdelningar 
rekommenderar69 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 Olsson F, 2007, Säkerhet i trådlösa nätverk, Pagina Förlags AB, Sundbyberg, s. 17 
66 Carpenter T, et al., 2007, Chapter 4: Denial of service 
67 Carpenter T, et al., 2007, s. 471 
68 iMPERVA, http://www.imperva.com/application_defense_center/glossary/brute_force.html (2007-12-28) 
69 Olsson F, 2007, s. 22 
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5.3 Säkerhetsåtgärder  
Säkerhetsåtgärder innefattar de åtgärder som kan tas mot de hot för WLAN som vi identifierade 
tidigare. För att visa en tydligare bild över vad för säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda 
informationstillgångarna, så använder vi oss av Shon Harris bild70 över vad dessa åtgärder bör 
innehålla.   
Dessa åtgärder kan tillsammans skydda mot de hot vi tog upp tidigare och bör samverka med 
varandra och anpassas efter verksamhetens behov.  
 
Säkerhetsåtgärderna kan delas in i dessa tre kategorier:  
 

• Administrativa säkerhetsåtgärder – (skyddar mot administrativa hot) 
Detta innefattar skapandet av olika regler, policys, standarder och riktlinjer i verksamheten, 
regelbunden testning av säkerhetsåtgärder, kontroll av anställda, utforma 
säkerhetsutbildningar för de anställda etc.  
 

• Tekniska säkerhetsåtgärder – (skyddar mot tekniska hot) 
Detta innefattar åtgärder av teknisk karaktär. Sådant som behörighetskontrollsystem, 
lösenordshantering, virusskydd, brandväggar, kryptering, lösningar för legitimering och 
verifiering av användaren etc.  
 

• Fysiska säkerhetsåtgärder – (skyddar mot fysiska hot) 
Detta innefattar fysiska åtgärder för att öka säkerheten. Sådant som lösningar för att få 
access in i byggnader och olika avdelningar, övervakning av byggnaden mot intrång (genom 
t.ex. övervakningskameror och vakter), ta bort onödiga enheter i datorer etc. 
 

Shon Harris pratar om fler begrepp inom säkerhetsåtgärderna än vad vi kommer påvisa här, av den 
anledningen att allt inte är applicerbart på just säkerhet i WLAN. Vi kommer som tidigare sagts 
bortse från det mesta av de fysiska säkerhetsåtgärderna, då mycket av de fysiska säkerhetsåtgärder 
som redan finns för vanlig utrustning även kan appliceras på utrustning för WLAN. 
De viktigaste delarna i respektive kategori vi kommer att använda oss av/ta hänsyn till tar vi upp 
under respektive kategori. 

5.3.1 Administrativa säkerhetsåtgärder 
Här tar vi upp de administrativa säkerhetsåtgärder som är viktiga att ta hänsyn till och som är 
applicerbara på WLAN. 

5.3.1.1 Säkerhetspolicy  
En säkerhetspolicy tillsammans med effektiva säkerhetslösningar kan reducera intrång och risker i 
ett WLAN. På områden där säkerhetspolicyn inte följs noggrannt uppstår det stora säkerhetshål som 
ingen teknisk lösning kan reparera. 71  
En säkerhetspolicy skall innehålla tydliga redogörelser för vilken roll säkerheten skall spela i 
verksamheten, hur framtida säkerhetsarbete ska se ut, och vilken risknivå verksamheten är villig att 
acceptera.72 
                                                 
70 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, s. 53 
71 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide,  
Mcgraw Hill/Osborne,  USA, s. 134 
72 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, s. 88. 
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Policyn skall även uppvisa målet med säkerhetsarbetet och mål/uppdrag verksamheten vill uppnå 
(t.ex. strävan efter öppenhet i verksamheten).  
Policyn skall uppdateras när verksamheten förändras, tex. om två verksamheter slås ihop, och 
revideringar av policyns innehåll skall alltid inneha datum och vilken version det är.  
Ytterligare skall policyn inte heller vara för omfattande eller detaljrik och skall även utelämna hur 
och med vilka verktyg ett mål i en verksamhet uppnås.73 
Dessa policys styr sedan hur säkerheten utformar i verksamheten, i vårt fall WLAN:et.  

5.3.1.2 Ansvarsfördelning  
En ytterligare viktig punkt under administrativa delen, vilket innebär att det skall vara klart och 
tydligt uppgjort i verksamheten vilka roller de anställda har och vad deras arbetsuppgifter är.74 

5.3.1.3 Utbildning 
Som Shon Harris säger i boken CISSP så beror säkerheten i verksamheter av teknologi och 
människor, och människor är ofta den svagaste länken i kedjan, vilket innebär att människor oftast 
är orsaken till att säkerhetshål och handhavandefel inträffar.75  
Eller som Per Oscarsson menar i sin bok, att god informationssäkerhet förutom tekniska och 
administrativa säkerhetsåtgärder kräver ett högt säkerhetsmedvetande hos verksamhetens anställda. 
Administrativa och tekniska skydd är beroende av ett gott säkerhetsmedvetande hos de anställda, 
det är ju nämligen dem som använder och följer dessa skydd.76  
Utbildning i hur de anställda skall använda och komma åt systemen, vad konsekvenser med 
handhavandefel kan resultera i etc. är således en viktig punkt för en verksamhet att erbjuda sina 
anställda.  
 
Utbildningarna bör ges på ett allmänt plan samt ett mer verksamhetsinriktat plan. Den allmänna 
delen skulle då innehålla allmän kunskap om vad informationssäkerhet innebär, vilka hot och risker 
som finns, möjliga säkerhetsåtgärder etc.  
Den andra delen skulle innehålla frågor som är direkt relaterat med hur säkerheten är organiserad i 
verksamheten, t.ex. vilka kontaktpersoner som finns tillgängliga för säkerhetsfrågor, föreskrifter på 
hur system och behörighetskontroller77 skall skötas och hanteras, konsekvenser av att inte följa 
dem, regler för hur spridning och hantering av digital information ska gå till etc. 78  
 
Utbildning bör ske periodvis i en verksamhet, då vi människor ofta lär oss genom repetition. Målet 
med detta är att få individer att förstå hur säkerheten fungerar i verksamheten och varför den är 
viktig.79  
Specifika arbetsuppgifter kan kräva en högre nivå av säkerhetsmedvetande än andra uppgifter.  
De anställda som enbart sysslar med arbetsuppgifter inom IT tex., så som driften och hanteringen av 
WLAN, måste självklart ha en mycket hög nivå av kunskap inom området och troligtvis en mer 
omfattande och detaljrik kunskap och säkerhetsmedvetande än övrig personal utanför området.80 
                                                 
73 Harris S, 2005, s. 89 
74 Harris S, 2005, s. 182 
75 Harris S, 2005, s. 183 
76 Oscarsson P, 2002, Informationssäkerhetsmedvetande hos personal – innebörd, betydelse och tillvägagångssätt, SIG 
Security, Stockholm, s. 5 
77 Se 5.3.2.3 behörighetskontrollsystem 
78 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, s. 108, 183 
79 Harris S, 2005, s. 108 
80 Oscarsson P, 2002, Informationssäkerhetsmedvetande hos personal – innebörd, betydelse och tillvägagångssätt, SIG 
Security, Stockholm, s. 5 
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5.3.1.4 Testning 
Alla säkerhetskontroller, komponenter och procedurer behöver testat regelbundet i en verksamhet 
för att säkerställa att säkehetspolicys, mål och andra punkter i verksamheten bibehålls. Att även 
försöka knäcka säkerheten kan vara en viktig del i testningsfaser. Tesning behöver framförallt göras 
när nya IT-lösningar integreras i en verksamhet 
Testning kan på så sätt förebygga eventuella incidenter genom att brister upptäcks i förtid och kan 
åtgärdas. Eftersom allting alltid förändas och utvecklas behöver testningen få utrymme. 81 

5.3.2 Tekniska säkerhetsåtgärder 
Här tar vi upp de tekniska säkerhetsåtgärder som är av intresse och relevans för WLAN. 

5.3.2.1 Kryptering 
Kryptering är ett effektivt sätt att skydda information på för att säkerställa att endast behöriga 
användare kan läsa det. Målet med kryptering är att stänga ute obehöriga användare från att få 
access till informationen, genom att koda om informationen innan den skickas eller lagras. De rätta 
krypteringsnycklarna krävs sedan för att dekryptera informationen igen till klartext. Kryptering 
erbjuder ett sätt att skydda informationens riktighet och sekretess. 82 
 
Det är känt att om hackare får tillräckligt med tid, resurser och motivation så kan de knäcka de 
flesta algoritmer, vilket gör att kryptering kan ses som ett sätt att göra handlingar för att komma åt 
krypterad information, så avancerade och tidskrävande att hackaren inte vill åta sig arbetet med 
det.83  
  
Kryptering av olika slag är idag ett vanligt fenomen, och den fortsatta utvecklingen av nya 
krypteringsalgoritmer och produkter som stödjer dessa blir allt mer komplexa. 84 
 
Krypteringen WPA2  
WPA2 är den andra versionen av WPA, och är en beteckning på säkerhetslösningen IEEE802.11i. 
WPA anlände i mitten av 2004 i syfte att kryptera information över trådlösa nätverk. WPA erbjuder 
både kryptering och verifiering av användare. WPA anlände som svar på de många allvarliga 
säkerhetsbrister som den tidigare standarden WEP präglades av. 
En av de stora fördelarna när WPA lanserades första gången var att WPA endast var en mjukvaru-
uppdatering, vilket gjorde att gammal hårdvara kunde utnyttja WPA. Detta gjorde att företag som 
redan köpt in hårdvara för trådlösa nätverk kunde uppgradera till WPA utan att behöva köpa ny 
utrustning. 85  
 
Den stora skillnaden mot den tidigare standarden WEP är att krypteringen i WPA och WPA2 hela 
tiden använder sig av nya nycklar för att kryptera informationen.  
 
Utöver de två algoritmerna (TKIP och Michael) som introducerades i WPA så implementerar 
WPA2 en ny algoritm, vid namn AES-CCMP. Vilken består av krypteringarna AES (Advanced 
Encryption Standard) och CCMP. AES använder symmetrisk kryptering, dvs. samma nyckel 
används för både kryptering som dekryptering. AES anses idag vara en mycket pålitlig 
krypteringsform, och blev 2001 en standard inom amerikanska myndigheter86. 
                                                 
81 Harris S, 2005, s. 183 
82 Harris S, 2005, s. 597 
83 Harris S, 2005, s. 587 
84 Harris S, 2005, s. 587 
85 omwlan, http://www.omwlan.se/artiklar/saekerhet/Kryptering-WEP-WPA-WPA2.aspx (2007-12-07)   
86 Oscarsson P, 2003, Introduktion till kryptering och PKI, ESI, Örebro universitet, s. 15 
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5.3.2.2 SSID 
Service Set Identifier innehåller nätverksnamnet för en accesspunkt. Om Broadcasting av SSID 
används behöver man inte veta SSID:et för att ansluta till nätverket. Detta är dock inte svårt att få 
tag på eftersom det sänds i klartext, och inte heller skyddar mot obehörig åtkomst till nätverket. 
Broadcasting i SSID 
Broadcast är en funktion i en accespunkt som finns att tillgå. Om den används innebär det att 
nätverksnamnet automatiskt skickas ut för att hjälpa klienter att ansluta till nätverket. Detta gör 
dock att även obehöriga lätt kan ansluta till nätverket, eftersom SSID inte är krypterat. På de flesta 
accespunkter går det att stänga av Broadcasting, dock är det fortfarande lätt att avlyssna och på så 
sätt få tag på SSID:t.87 

5.3.2.3 Behörighetskontrollsystem 
Behörighetskontrollsystem (BKS) innebär kontrollering av datoranvändares behörighet, för att 
säkerställa att information endast når de som har rätt till det. Ett BKS använder sig av flertalet 
funktioner för att uppnå detta88. 
 
Dessa funktioner är 

 
• Identifiering av användare 
• Verifiering och autensiering av användare 
• Åtkomstkontroll, Hantering av vad användaren får tillgång till för resurser utifrån 

behörigheten  
 

 
Identifieringen av användaren kontrollerar användarens identitet. Detta kan ske genom att 
användaren anger ett unikt användarnamn, nummer eller liknande Efter detta steg sker ofta en 
verifiering av användaren, dvs. kontroll av att användaren är den han säger sig för att vara. 
Detta steg kan ske på mer traditionella sätt så som lösenord, men fler alternativ finns att tillgå89  
som figuren nedan visar.  
 

Metod Exempel 

Något användaren vet Lösenord, PIN-kod 

Något föremål användaren äger Säkerhetsdosa 

Någon egenskap användaren har 
Fingeravtryck, röst,  
skann av näthinna 

 
 
Efter godkänd identifiering och verifiering av användaren sker åtkomstkontrollen, där systemet 
kontrollerar om användaren har rättigheterna till att genomföra handlingen.  
Behörighetskontrollsystem har även möjlighet att spåra alla händelser som sker i ett system, vilket 
innebär loggning av aktiviteter och operationer som gjorts.  
På så sätt kan allt en användare gör, och vid vilken tidpunkt denne gjorde det, spåras.  
                                                 
87 About.com, http://compnetworking.about.com/cs/wirelessproducts/qt/disablessidcast.htm (2007-11-21) 
88 Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In One Exam Guide, Third 
Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA, Chapter 4 – Access Control 
89 Harris S, 2005, Chatpter 4 – Acces Control 
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5.3.2.3.1 RADIUS server 
RADIUS är ett behörighetskontrollsystem som används för att identifiera, verifiera och 
åtkomstkontrollera användarna av systemet. 
RADIUS finns i många olika varianter och utföranden som kan konfigureras för olika ändamål. En 
av de intressantaste funktionerna är RBAC (Role Based Access Control) vilket gör att det går att 
ställa in vilken behörighet enskilda användare och/eller grupper av användare ska ha tillgång till.90 
T.ex. kan en grupp kallad "kunder" skapas som då bara har tillgång till Internetanslutningen samt en 
nätverksmapp med information om myndighetens tjänster. 

5.3.2.4 WIP-system  
WIP-system är en stor säkerhetsåtgärd för att skydda mot hot som är riktade mot säkerheten i 
WLAN.  
WIP-system har i stort sätt två olika uppgifter. Dels att upptäcka och kartlägga intrångsförsök, samt 
att förhindra att dessa lyckas.  
 
Eftersom det ständigt tillkommer nya hot samt enklare och bättre lösningar så är innehållet i WIP-
system väldigt olika. Här nedan följer dock sådant som generellt finns med i WIP system91: 
 
Först sådant som WIP system vanligtvis upptäcker och rapporterar: 

 En tillåten accesspunkt startar. 
 En tillåten accesspunkt är avstängd. 
 En dold nod (Detta kan vara en dator, accesspunkt eller något annat med WLAN:s 

anslutning). 
 Att en klient har högre nätverkstrafik än vad som normalt behövs. 
 Om ett för stort antal accesspunkter försöker sända på samma kanal. 
 En uppsjö av felmeddelanden och sändningar från nod. 
 Störningar på någon kanal som WLAN sänder över.  
 Rogue accesspunkt92 – Systemet bör skilja på ett externt närliggande WLAN och en uppsatt 

Rouge accesspunkt  
 Att en accesspunkt är fel inställd. 

  
Ett WIP system bör även förhindra: 

 Att en rouge accesspunkt får kommunicera med andra accesspunkter eller datorer. 
 Man in the Middle Attack  

 Mac-Spoofing  
 Denial of Service (DoS) Attack  

 Att en klient av misstag ansluter till fel accesspunkt, tex en rouge accesspunkt. 
 Att någon obehörig får kommunisera med accesspunkterna.  
 ASLEAP attacker som försöker få tag på LEAP eller PPTP lösenord. 

 AirJack attack.| http://www.wirelessve.org/entries/show/WVE-2005-0018, 
http://www.airespace.com/technology/technote_rf-related_attacks_summary.php | 

 Falska Rouge accesspunkter som sänder ut stora antal olika SSID:n. 

                                                 
90 Carpenter T, et al., 2007, CWSP–Certified Wireless Security Professional, Official Stydy Guide,  
Mcgraw Hill/Osborne,  USA, s. 319 
91 Carpenter T, et al., 2007, Chapter 17, samt,  
 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_intrusion_prevention_system 
92 Se 5.2.2.1 Rouge accesspunkt 
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 Worm traffic, som upptäcks av att en nod försöker skicka en uppsjö av 
kommunikationsförfrågningar till andra accesspunkter. 

 Att SSID: et används som en Hotspot, (ett öppet WLAN med Internetanslutning som tex 
kommunen eller ett it-cafe har satt upp) som då skulle leda till att stora skalor av personer 
försöker ansluta. 

 Att SSID:et förändras på någon av sina accespunkter. 

 

5.3.3 Kompletterande säkerhetsåtgärder 
Här nedan beskriver vi ytterligare en säkerhetsåtgärd utöver de vi redan nämnt, som inte kräver 
någon speciell mjukvara och/eller hårdvara men som hjälper till att öka säkerheten i WLAN. 

5.3.3.1 Placering av basstation (accespunkt) 
Denna del är även viktig att ha i åtanke när ett WLAN skall sättas upp. Det går att styra och minska 
räckvidden för de trådlösa signalerna och öka hastigheten i WLAN:et, allt som krävs är lite 
eftertanke i placeringen basstationen. Det som generellt bör tänkas på är att placera basstationen så 
att så lite som möjligt av den trådlösa räckvidden går utanför myndighetens område eller där den är 
avsedd att vara.  
Ett sätt är att helt enkelt placera basstationen i t.ex. mitten av byggnaden istället för i utkanten av en 
byggnad då signalerna även kan gå genom väggar och då ut utomhus.  Det går även att isolera 
väggen eller själva basstationen för att undvika detta problem. Denna isolering styr undan 
signalerna så att de inte kan passera igenom isoleringen och dirigerar istället om signalen.  
 
Men hjälp av isoleringen kan signalen även styras, och t.ex. riktas mot de datorer som skall använda 
sig av WLAN:et, och på sätt även öka hastigheten. Genom att styra signalen ökar även hastigheten, 
eftersom i normala fall utan isolering så sprids de trådlösa signalerna överallt runt hela basstationen, 
men med isolering minskar spridningen och du får en mer koncentrerad signal som även då ökar 
hastigheten, just tack vare att signalen inte är utspridd i lika stor utsträckning. Det ska dock 
betänkas att denna signal då är starkare än vanligt och får en längre räckvidd som då t.ex. kan gå 
igenom en vägg på andra sidan. 
Men genom att isolera signalen och dennes räckvidd kan risken för att obehöriga ansluter 
undvikas.93 
 
 
 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de lagar och urdrag ur de säkerhetspolicys vi funnit för öppen och mindre 
öppen myndighet samt intervjun med experten, där delar av innehållet i dessa sedan legat till grund 
för analysen. Policys presenteras i sin renaste form, det vill säga så som texten exakt återges på 
myndigheternas hemsida samt expertens exakta svar.   
 
 
                                                 
93 Hermansson M, Ravne R, 2002, Riktlinjer för god säkerhet i WLAN, Institutionen för Ekonomi, Statistik och 
Informatik, Örebro universitet, s. 30, samt, Lifehacker,  
http://www.lifehacker.com.au/tips/2007/09/19/how_to_make_a_wifi_extender.html (2008-03-04) 
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6.1 Policys 
Redovisningen av policys är uppdelat i policys för öppen myndighet, och mindre öppen myndighet.  

6.1.1 Säkerhetspolicy för öppen myndighet  
(Uppsala universitet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28

  



 

6.1.2 Säkerhetspolicy för mindre öppen myndighet  
(Skatteverket) 
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(Vidare utdrag från Skatteverket) 
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6.2 Lagar 
Databehandling och informationshantering är alltid skyddade av bestämmelser och restriktioner i 
form av lagar. Nedan presenterar vi de lagar myndigheter måste följa som har ett stort inflytande på 
informationssäkerheten. De lagar som har stort inflytande på detta är personuppgiftslagen, 
upphovsrättslagen och sekretesslagen.94 

6.2.1 Personuppgiftslagen 
Syftet med personuppgiftslagen (PUL) är att skydda privatpersoners personliga integritet genom 
regler och restriktioner för hur personuppgifter får behandlas. Den person som uppgifterna gäller 
måste informeras om hur uppgifterna om denne kommer behandlas och lämna sitt samtycke.  
Denna lag gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs av såväl enskilda som 
myndigheter. Behandling innebär bland annat insamling, lagring och sammanställning av 
personuppgifter.95 

6.2.2 Upphovsrättslagen 
Upphovsrättslagen säger att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt 
till verket. Skaparen av detta skall skyddas och har rättigheten att presentera verket i andra medier, 
vidarebefordra och kopiera det. Verken innefattas bland annat av litteratur, datorprogram, musik 
och film.96  

6.2.3 Sekretesslagen 
Sekretesslagen innebär regler som förbjuder att allmänna handlingar lämnas ut.  Dessa regler 
förbjuder uppgifter/handlingar att muntligen, skriftligen eller på något annat sätt spridas.  
Ytterligare gäller sekretessen fortfarande för tidigare anställda hos en myndighet som under sin 
anställningsperiod intog kunskap om känsliga uppgifter, och vid händelsen att en myndighet 
erhåller sekretessbelagda handlingar från en annan myndighet, där då sekretessen även gäller hos 
den mottagande myndigheten.97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
94 Lundmark L, Palm H, 2003, Informationssäkerhet hos myndigheter, Institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Avdelningen för Systemvetenskap, Luleå universitet, s. 3 
95 Notisum, Personuppgiftslagen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM, (2008-02-15), samt, 
Regeringskansliet, Personuppgiftslagen,: http://www.regeringen.se/sb/d/1966 (2008-02-24) 
96 Notisum, Upphovsrättslagen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM (2008-02-15) 
97 Notisum, Sekretesslagen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.HTM (2008-02-15) 
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6.3 Intervju med expert 
Nedan följer de e-post konversationer vi hade med vår tillfrågade expert Fredrik Olsson, gällande 
våra riktlinjer. 
 
Fråga: 
 
Hej. John Elgström och Daniel Teige här igen. 
 
Vi hördes senast av den 13 december då vi undrade om du kunde hjälpa oss 
med vår C-uppsats om att ge oss feedback på riktlinjer för WLAN. Vi har nu konstaterat vad vi nu 
tror kan vara bra generella riktlinjer för myndigheter. Detta resultat vi bifogar skiljer sig lite från 
vad du först blev tillfrågad. 
Vi har inte arbetat med någon specifik myndighet utan vi har tittat på vilka förutsättningar 
myndigheter generellt har med hänsyn till deras lagar och policys. 
Istället för riktlinjer i ett specifikt fall blir det således generella riktlinjer för hur myndigheter 
generellt bör sätta upp ett WLAN för att nå god säkerhet. 
 
Vi har koncentrerat oss på tekniska och administrativa lösningar eftersom det finns åtgärder för 
annan fysisk egendom som kan appliceras även på WLAN.  
Vi vill som tidigare att du ger oss feedback på våra riktlinjer. Att du ger förslag på sådant vi borde 
förändra/förbättra i riktlinjerna, vad du tycker om de lösningar vi föreslagit. 
 
Svar Expert: 
 
Hej, 
Ursäkta den långa väntetiden men vi har varit sjuka i familjen... 
 
Jag har inte så stora kommentarer på det ni skickat men jag kan ge lite feedback. Det första gäller 
öppna respektive mindre öppna myndigheter, jag tror att det är svårt att alltid dra en sådan 
generalisering. Även ett universitet har känslig information, som betyg, som absolut inte får nås 
och på samma sätt har en sluten myndighet som FMV behov av att surfa och skicka email samtidigt 
som hemligklassade dokument absolut inte får skickas trådlöst. Jag tror snarare att det finns flera 
olika behov hos respektive myndighet. Exempelvis har försvarsindustriföretag i princip tre nät, ett 
rött där all hemlig information finns som inte har någon anslutning till internet, ett gult nät där 
personalen arbetar som har en begränsad anslutning till internet och så ett trådlöst nätverk (WPA).  
 
Angående Utbildning så tror jag det är viktigt att användarna får ett system som är i princip 
idiotsäkert. Ett stort problem är de användare som växlar med att använda sin dator i hemmet och 
jobbet mellan två nätverk. Hemma så ansluter det kanske till ett helt okrypterat nät och på jobbet så 
kanske de hanterar känslig data. Det är då viktigt att de vet vilket nät de är anslutna till. En metod 
som används av "hackers" är att sätta upp "fusk accesspunkter" för att förleda trafiken fel. Det finns 
ett stort antal olika administrativa system för det här vilket sannolikt är lämpligt att använda. 
I grunden så bör man tänka på att information sänds ut i fria rymden, är den på något sätt känslig så 
kan det alltid finnas någon som snappar upp den. 
 
Under rubriken testning tycker jag även ni ska nämna lite om WIP-systemen. 
Det kanske är allt på det här stadiet... 
 
Mvh Fredrik Olsson 
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Fråga: 
 
Hejsan. 
John och Daniel här igen. 
 
 Tack för dina svar senast! 
 
Vi har nu reviderat våra riktlinjer utifrån det du skrev till oss i förra mailet. Vi undrar nu om du har 
några nya synpunkter på det vi nu tagit fram. 
 
Vi undrar framförallt om hur man skall rekommendera skydd mot FS-störning, eftersom av det vi 
läst så kan det vara kostsamma åtgärder för att lösa detta problem. Som vi känner det så verkar det 
inte vara en sådan vanlig företeelse att någon stör ut ett WLAN. Vi har heller inte hittat någon 
uppgift på att det sker i stor utsträckning, och därför undrar vi om det verkligen är något 
att rekommendera som en generell åtgärd? 
 Vi vill även gärna ha åsikter om de generella lösningar vi tagit fram. 
 Eller om de är bra nog och inte behöver ersättas/förändras med något 
 annat. 
 
 Vi undrar även om de riktlinjer vi har tagit fram håller måttet, dvs Om de 
 följer de krav vi ställt på riktlinjerna. 
 Vi undrar även om ni har några synpunkter på riktlinjerna eller kraven på 
 dessa? 
 
Svar Expert: 
 
Hej, 
 
Ursäkta att det tog så lång tid innan jag svarade. 
 
Jag tycker att det ser helt OK ut nu. Vad gäller störning så är det som ni skriver väldigt ovanligt, 
och det som stör är ju tillgängligheten. Har man extremt stort behov av tillgänglighet, som kanske 
på ett sjukhus, så ska man nog inte köra trådlöst. Däremot så kanske man kan detektera störning 
utifrån upptid och då känner man i allafall till problemet. 
 
Mvh 
Fredrik 
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7. Analys 
Under detta avsnitt kommer vi analysera resultatet vi samlat in. Vi kommer ställa fram motiverade 
säkerhetslösningar. Dessa säkerhetslösningar bygger på den teori vi tagit del av, de policys och 
lagar som påverkar ett WLAN, samt intervju med expert.  
 
 
Först och främst innan vi påbörjar vår analys så är följande fråga viktig:  
Hur slår vi fast att våra riktlinjer verkligen är riktlinjer?   
 
För att våra riktlinjer skall klassas som riktlinjer har vi själva dessa krav på dem:  
 

 Riktlinjerna skall förhålla sig till de lagar och policys som påverkar ett WLAN (från 
myndigheter) 
Detta tar vi hänsyn till genom att läsa de lagar och policys som har med hantering av 
information och WLAN/datanätverk att göra. 

 
 Riktlinjerna skall täcka in administrativa och tekniska säkerhetslösningar 

Det har tidigare konstaterats att bara ha fokusen på tekniska lösningar inte är tillräckligt för 
att ha ett fullt gott skydd.  
Vi har därför även inkluderat hur ett WLAN skall skyddas administrativt. 

 
 Riktlinjerna skall skydda  mot de hot som ett WLAN är utsatt för.  

Vi har tittat på vilka hot som finns mot WLAN och gått igenom de tekniska och 
administrativa säkerhetslösningar som finns, och tagit de vi anser motverkar hoten utifrån 
vad vi läst i litteraturen. 

 
 Riktlinjerna skall gälla generellt för myndigheter.   

Vi har tagit fram dessa generella riktlinjer genom att undersöka vilka krav som finns oavsett 
myndighet. Detta gjorde vi genom att jämföra kraven för två olika slags myndigheter, en 
som är mer öppen (universitet) och en mindre öppen (Skatteverket) 

 
Motivering av kraven 
 
Riktlinjerna skall förhålla sig till de lagar och policys som påverkar ett WLAN (från myndigheter) 
Lagar och policys för myndigheter skiljer sig i olika utsträckningar från företag. Att ha som ett krav 
att vi ska ta hänsyn till dessa aspekter ger då en mer genomgående lösning, där lösningarna då även 
växer fram ur dessa dokument, istället för våra personliga och kanske då missanpassande lösningar.  
  
Riktlinjerna skall täcka in administrativa och tekniska säkerhetslösningar 
Detta krav har sina rötter i litteraturen. Vi fann att enbart täcka in en av aspekterna (tex. tekniska 
säkerhetslösningar) inte är tillräckligt och skulle bli för litet, och inte är god grund nog för att säga 
att säkerheten i WLAN:et blir god. Då tex. endast tekniska lösningar inte skulle stoppa 
administrativa hot från att realiseras. Att se till båda delarna föreföll sig därför som ett bättre 
alternativ.   
 
Riktlinjerna skall skydda  mot de hot som ett WLAN är utsatt för 
Detta krav är ganska uppenbart att WLAN:et måste uppfylla för att överhuvudtaget kunna säga att 
det är säkert. De administrativa och tekniska hot vi vet existerar finns att se under teoriavsnittet om 
hot, och dessa kom vi fram till genom vår litteraturstudie. De säkerhetslösningar vi tar fram har vi 
då sett till att de har skydd mot dessa hot.  
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Riktlinjerna skall gälla generellt för myndigheter 
Vi tar fram generella riktlinjer just för att det skall gälla generellt för alla typer av myndigheter. 
Myndigheter av alla slag skall då kunna utgå från våra lösningar. Vi är medvetna om att vissa 
myndigheter kanske skulle behöva anpassa riktlinjerna mer till deras verksamhet, men det skulle 
som sagt ge en bra grund. Om vi endast skulle riktat in oss på en specifik myndighet skulle vi gått 
in djupare på deras verksamhet och riktlinjerna skulle inte längre förbli generella och intressanta för 
andra myndigheter.   
 
 

Nedan följer analysen 
 
Våra riktlinjer har gått via vår tillfrågade expert som har läst och givit förslag på förändringar. 
Som ni tidigare kunde läsa var den största anmärkningen experten hade på vår uppdelning av 
riktlinjerna i två delar, dvs. riktlinjer för öppna, och riktlinjer för mindre öppna myndigheter. 
Experten föreslog också att utbildningen för användarna skulle inkludera att de fick vet vilka nät de 
ska ansluta till på arbetsplatsen och att systemet ska vara enkelt att ansluta till. 
 
Vi håller med om kommentaren vi fick från vår tillfrågade expert om att dela upp riktlinjerna inte är 
rimligt, eftersom att även om en öppen myndighet, så som ett universitet, strävar mot att vara så 
öppen som möjligt finns det fortfarande sådant som utomstående och andra studenter/lärare inte ska 
ha tillgång till. Det bör även betänkas att bara för att en myndighet är öppen så innebär det inte att 
de ska ha ett öppet WLAN. 
 
Ett dilemma som berördes vid diskussionen med experten var huruvida man skulle se till att helt 
skydda sig mot DoS attacker98, mer specifikt FS störningar. Det som detta hot drabbar hårdast är 
tillgängligheten på information, vilket också experten medgav. 
För att i princip skydda sig mot alla DoS attacker måste alla ytterväggar i byggnaden isoleras med 
material som blockerar de trådlösa signalerna från WLAN:et. Men det är en ovanlig och kostsam 
lösning, och som fortfarande inte är helt ofelbart eftersom det fortfarande går att störa ut WLAN om 
denna utrustning placeras inne i byggnaden. Isoleringen är dessutom väldigt otympligt att ordna i 
efterhand, eftersom det då krävs att ytterväggarna byggs om.. Detta ansåg även experten och vi har 
därför valt att inte ha med detta som en generell riktlinje.   
Vi konstaterade även tillsammans med experten att om en myndighet verkligen kräver extrem 
tillgänglighet, dvs, att verksamheten dör av vid bara ett par minuters driftstopp, så bör de inte 
använda den trådlösa tekniken.   
 
Våra riktlinjer är gjorda för att vara generella och vi kommer således bara att göra riktlinjer som är 
till för att skydda ett WLAN där myndigheten hanterar hela sin verksamhet i. 
Vi föreslår dock att en verksamhet har ett separat WLAN för sina eventuella besökare/kunder där 
det endast finns internet-access. Detta nät bör dock vara krypterat med WPA2 eller bättre, där 
lösenordet till detta då byts minst veckovis, och så ger sedan verksamheten tex. kunderna/besökarna 
en lapp med dagens kod. På detta sätt undviker de att  nätet används av andra. I detta WLAN bör 
verksamheten dock även logga vad användaren tittar på så att de inte surfar in på olagligheter som 
verksamheten sedan blir ansvariga för. 
 
 
 
 
                                                 
98 Se 5.2.2.4 Denial of Service attack 
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I tidigare avsnitt kunde ni läsa om de lagar som påverkar informationssäkerheten. Av dessa är det 
främst sekretsslagen och personuppgiftslagen som påverkar informationen i WLAN:et.  
Upphovsrättslagen har inte samma effekt. Detta för att det är personerna själva som skickar ett 
verk/uppgift över WLAN:et som ansvarar för att de inte bryter mot vad upphovsrättslagen säger. 
Våra säkerhetsåtgärder kommer dock innehålla åtgärder där lagarna uppmärksammas.  
 
Efter att ha tittat på säkerhetslösningar, lösningsbehov samt lagar och policys har vi konstaterat 
följande: 
 

7.1 Administrativa säkerhetsåtgärder 
7.1.1 Avbrottsplanering 
Detta är en säkerhetsåtgärd vi har tänkt att rekommendera.  
Denna säkerhetsåtgärd har växt fram ur de policys vi tittat på. Som ni kunde läsa tidigare under 
resultatet i universitetets policy, vi citerar: “Avbrottsplanering  - Avbrottsplanering ska genomföras för alla 
IT-system där längre avbrott kan orsaka stor skada för universitet, anställda, studerande eller andra berörda.” 
Denna punkt har inte berörts av den teori vi använt oss av. Således har denna lösning fötts fram ur 
policys. Vi upptäckte nämligen att denna punkt var en genomgående återkommande sådan.  
Att ha en avbrottsplanering gällande WLAN:et i verksamheten skulle motverka i större utsträckning 
att verksamheten dog av vid ett eventuellt driftsstopp eller fel, eftersom denna planering skulle 
innehålla åtgärder vid en sådan händelse. Vilken prioritet av åtgärderna som gäller och hur de 
anställda skulle handla vid en sådan situation. Expertens svar fastslog även att tidpunktern för 
avbrotten även bör loggas för att på så sätt möjliggöra för att följa upp tidigare händelser och 
kanske se mönster i dem. Tex att avbrotten orsakas av störning.    
Avbrottsplanering skyddar även mot bristfälliga rutiner99. Detta då en klar avbrottsplanering skapar 
rutiner för hur verksamheten skall gå tillväga vid ett avbrott i WLAN:et.    
Att ha en avbrottsplanering gör att tillgänglighet förstärks eftersom att de anställda då vet hur 
situationen skall hanteras. 
 
 
7.1.2 Testning 
Detta är ännu en säkerhetsåtgärd som vi har tänkt rekommendera.  
Teorin tillsammans med åsikter från vår expert har uppmärksammat detta. Vår expert håller indirekt 
med om att testning behövs, då denne ville att vi skulle komma ihåg att nämna att även WIP-system 
behöver testas regelbundet (se kommande tekniska säkerhetsåtgärder). Teorin angav även den 
testning, att regelbunden testning bland annat kan hjälpa till att att upptäcka säkerhetshål100. 
Vi fann aldrig detta uttryckligen beskrivet i policys. Men om vi läste genom raderna såg vi punkter 
som IT-säkerheten i deras verksamhet skulle tillhandahålla. Bland annat genom dessa citat hämtat 
från universitetets policy: Vid syftet med säkerheten: ”Detta innebär samtidigt en kontinuerlig omprövning 
av vidtagna säkerhetsåtgärder så att största möjliga öppenhet kan erbjudas studenter, forskare och lärare” samt om 
skydd: ” IT-systemen ska skyddas mot oavsiktlig eller obehörig förändring, förlust, förstöring, åtkomst eller kopiering 
av information, …IT-systemen ska också skyddas mot intrång, otillåten användning,” 
Att ha uppsatta riktlinjer för testning av komponenterna i WLAN:et hjälper till att åtgärda dessa 
punkter.  
Med testning menar vi att de ansvariga för WLAN:et genomför regelbundna tester av det. Detta för 
att se så myndighetens säkerhetspolicy fortfarande upprätthålls, att inställningar i acesspunkter och 
annan hårdvara/mjukvara är rätt inställd för den säkerhetsnivå och krav de vill ha.  
                                                 
99 Se 5.2.1.2 Bristfälliga rutiner 
100 Se 5.3.1.4 Testning 
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Genom detta tillvägagångssätt ser de även om de måste förnya de säkerhetslösningar de har nu, för 
att de t.ex. arbetat fram en ny säkerhetspolicy eller att säkerhetshål i de befintliga lösningarna 
upptäckts.   
Testning bygger även det upp rutiner för underhållet av WLAN:et i verksamheten, och hjälper till 
att motverka bristfälliga sådana.    
Att testa systemet regelbundet gör att systemet kan förbättras/repareras och på så sätt stärka 
informationens sekretess, tillgänglighet och riktighet. 
 
 
7.1.3 Utbildning 
Utbildning specifikt för WLAN:et som en administrativ säkerhetsåtgärd har vi funnit är en viktig 
punkt att beakta. Teorin och policys benämnde detta, vilket också vår expert gjorde.  
Utbildningen ser vi i det som universitet anger i sin policy: ”Prefekter/motsv ansvarar för att personalen 
får den information och utbildning om IT-säkerhet och skyddsåtgärder som behövs för att upprätthålla avsedd 
säkerhetsnivå. Som en del i utbildningen ska studerande få tillräcklig information och utbildning om IT-säkerhet.” 
De säger alltså att användarna av IT-system skall få kunskap och utbildning om säkerhetsrelaterade 
frågor kring användandet av dessa.    
Skatteverket anger i deras säkerhetsstrategi, att skyddandet av information ska vara utformat som: 
”administrativt skydd i form av riktlinjer och instruktioner för utveckling och drift av systemen.” 
Här anger de alltså att de ska finnas instruktioner för hur IT-systemen skall drivas och hanteras. 
Denna punkt anser vi även är viktigt för WLAN. Instruktionerna för hur WLAN:et och dess 
komponenter skall hanteras utformas genom utbildning av de anställda i dessa frågor.  
 
Med utbildning avser vi utbildning i WLAN:et. Det vill säga utbildning på två plan. Ett mer allmänt 
i hur de anställda som kommer att använda sig av WLAN:et skall hantera det, vilka nät de skall 
ansluta till, vad som gäller vid hanteringen av lösenord, nycklar etc., och utbildning i de hot som ett 
WLAN är utsatt för och vad det kan skada i verksamheten. Även mer generell utbildning i de lagar 
som gäller vid hanteringen av information skall ges och vad informationssäkerhet innebär. Detta 
ökar då säkerhetsmedvetandet hos de anställda, och de blir mer insatta på varför det är viktigt att 
skydda informationen. Sedan ett mer ingående plan till de ansvariga för WLAN:et, där det då 
framgår hur varje enskild komponent i WLAN:et är uppbyggt, fungerar och hur det skall 
konfigureras och underhållas. Beslutet för utbildningen på två plan kommer från innehållet i teorin 
angående administrativa säkerhetsåtgärder101. Där framgick det att specifika arbetsuppgifter kräver 
en mer genomgående utbildning, medan den övriga personalen som skall använda sig av nätet får en 
mer övergripande bild. Teorin belyste även att ett medvetande i de konsekvenser handhavandefel 
kan resultera i, och hur de anställda skall använda WLAN:et således är viktiga punkter att alltid 
erbjuda sina anställda, framförallt vid införandet av helt nya system.  
Därav inkluderar vi utbildning i våra riktlinjer.  
 
Utbildning motverkar även bristande kunskap som vi tog upp tidigare under teoriavsnittet om 
administrativa hot102. Detta då utbildningen ger de anställda den kunskap som krävs för att de skall 
hantera WLAN:et på säkraste sätt.   
Utbildning ökar även sekretessen eftersom informationen nu blir svårare att komma åt från 
personalen, då utbildningen lär de att vara uppmärksamma på de knep som någon skulle tänkas 
använda för att få tillgång till informationen. 
 
 
 
                                                 
101 Se 5.3.1.3 Utbildning 
102 Se 5.2.1.1 Bristande kunskap 
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7.1.4 Ansvarsfördelning 
Denna punkt är ytterligare en del i de administrativa säkerhetsåtgärderna som vi vill ta fram. 
Ansvarsfördelning innebär att det skall vara klart och tydligt uppgjort i verksamheten vilka som har 
hand om vad i WLAN: et. Det skall vara bestämda roller och arbetsuppgifter tilldelade så inga 
oklarheter uppstår och så de anställda vet var de ska vända sig om något inträffar. Roller skulle t.ex. 
vara tekniska administratörer av WLAN:et, dvs. personer som sköter administreringen av de 
tekniska komponenterna i WLAN:et, installatörer och testare av komponenterna och att säkerheten 
upprätthålls etc. Att ha en klar ansvarsfördelning motverkar hotet oklar ansvarsfördelning 103. 
Denna punkt har växt fram ur teorin104 och policys. Både dessa två klargjorde att denna punkt var 
viktig för att fördela ansvaret rätt över verksamheten.   
Universitetets policy angav bland annat att: 
”Prefekt/motsv ansvarar för IT-säkerheten vid institutionen/motsv.”, ”Om särskild systemägare är utsedd, ansvarar 
denne för IT-säkerheten i re-spektive IT-system”, ”Ansvaret för praktiska skyddsåtgärder för IT-säkerhet ska vara 
tydligt fördelat.” 
De angav alltså den övergripande ansvarsfördelningen för IT-säkerheten i hela verksamheten.  
Skatteverket anger även i sin policy inom ”Klara ansvarsroller: ”Ansvaret för ett verksamhetsområde - 
centralt, regionalt eller lokalt - innefattar också ansvaret för att IT-stödet är anpassat till verksamheten och utnyttjas 
effektivt inom den.” .  
De säger alltså i bredare vinkel, att ansvaret skall vara tydligt uppgjort i deras verksamhet, och att 
IT-stödet är anpassat och används effektivt inom verksamheten.   
Uppsala och Skatteverkets punkter om klara roller klargör alltså att ansvarsfördelning är något 
väldigt viktigt och som bör fördelas noga. .  
Ansvarsfördelningen anser vi därför även bör flyttas ner till mindre områden, och då i vårt fall 
klargöra ansvarfördelningen för ett WLAN, där detta som sagt lättare klargör hur allt skall vara. 
 
Att ha en klar ansvarsfördelning stärker sekretessen genom att det ytterligare försvårar för någon 
utomstående att få tillgång till information gällande WLAN:et från personalen. Nu vet personalen 
vilka de ska vända sig till. 
 

7.2 Tekniska säkerhetsåtgärder 
Till våra tekniska säkerhetsåtgärder är det framförallt teorin som legat till grund för lösningarna om 
inget annat anges.  
Policys har givit flera syner på säkerhetsåtgärderna vi ville ta fram. Vi har samlat på oss 
information om olika tekniska lösningar och utifrån detta avverkat lösningar för att nå fram till det 
som finns att skåda nedan.   

7.2.1 Kryptering och behörighetskontrollsystem  
Som vi tidigare visade under resultatet så innebär sekretesslagen att uppgifter/handlingar inte på 
något sätt får spridas eller läsas av obehöriga. Av denna anledning måste informationen över 
WLAN:et skyddas. Detta innebär att informationen till och börja med måste krypteras samt att det 
behövs någon form av autensiering av användarna som vill åt den. Detta för att förhindra att 
obehöriga får tillgång till informationen. Genom autensiering kan detta undvikas och på så sätt 
stärka sekretessen.  
 
Genom att använda kryptering stärks sekretessen, därför att krypteringen gör det mycket svårare att 
läsa informationen. 
                                                 
103 Se 5.2.1.3 Oklar ansvarsfördelning 
104 Se 5.3.1.2 Ansvarsfördelning 
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Kryptering motverkar både BruteForce attacker105 och Ordboks attacker106  eftersom att ju hårdare 
krypteringen är desto längre tid tar den att dekryptera. 
 
Ett samlingsnamn för ett system som sköter autensiering av användare är 
behörighetskontrollsystem.  
 
Behörighetskontrollsystemet ska minst innehålla dessa funktioner: 

• Identifiering av användare 
• Verifiering och autensiering av användare 
• Åtkomstkontroll, Hantering av vad användaren får tillgång till för resurser utifrån 

behörigheten.  
 
Det är även bra om ett systemet är mer flexibelt, och erbjuder funktioner så som att spärra 
användare, loggning, innefatta larmfunktioner etc. Som till exempel behörighetskontrollsystemet 
RADIUS, där det bland annat går att sätta automatiska larm för olika händelser. 
 
Ett behörighetskontrollsystem säkerställer även att: ”Användare ska få rätt information, vid rätt tillfälle, på 
rätt sätt”, hämtat ur Skatteverkets policy om användarnas olika krav. Identifieringen och 
verifieringen visar rätt användare. Åtkomstkontrollen ser till att rätt användare får tag på 
informationen vid rätt tillfälle.  
 
Det angavs även i Skatteverkets säkerhetsstrategi, att skyddandet av informationen är utformat som: 
”logiskt skydd i form av behörighetskontrollsystem och andra kontrollmekanismer”.  Skatteverket anger alltså att 
deras tekniska säkerhetsstrategi består av behörighetskontrollsystem för att säkerställa 
informationens skydd.  
 
Genom alla dessa funktioner stärker ett behörighetskontrollsystem både tillgängligheten och 
sekretessen. Ett behörighetskontrollsystem motverkar således även hoten Man-in-the-middle 
attack107 och Wardriving108. 
 
Förnärvarande är det krypteringen WPA2109 och  behörighetskontrollsystemet RADIUS110 som är 
aktuella i dagsläget. 
Vidare så är både WPA2 och RADIUS lösningar som är beprövade. Detta är något som 
Skatteverket angav i policyn som en viktig aspekt vid valet av säkerhetsåtgärd: ”Vi strävar efter att 
använda beprövade och långsiktigt kostnadseffektiva lösningar.” 

7.2.2 WIP-system 
Vi har även konstaterat att någon form av lösning som upptäcker och förhindrar angrepp behövs för 
att se till att ingen obehörig kan få tag på eller förstöra/förändra informationen, vilket vi kunde läsa 
om i boken CWSP111.  
Mot dessa hot finns det säkerhetslösningar i form av WIP-system, dvs. Wireless Intrusion 
Prevention System112.  
                                                 
105 Se 5.2.2.6 BruteForce attack 
106 Se 5.2.2.7 Ordboks attack 
107 Se 5.2.2.5 Man-in-the-middle 
108 Se 5.2.2.2 Wardriving 
109 Se 5.3.2.1 Krypteringen WPA2 
110 Se 5.3.2.3.1 RADIUS server 
111 Carpenter T, et al., 2007, s. 512 
112 Se 5.3.2.4 WIP-system 
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Det finns flertalet företag som skapar WIP-system. Bland annat Aruba Networks och AirDefense. 
Vi har dock valt att inte ta fram någon lösning från ett specifikt företag. Detta för våra riktlinjer 
skall bli generella. Myndigheter kan även ha väldigt olika krav på val av nya programvaror, och 
dessutom förändras och tillkommer nya produkter hela tiden.  
Vi har dock förslag på några bra WIP-system som finns att tillgå idag.  
Dessa förslag är framförallt lösningar från Aruba Networks och AirDefense. Dessa två har utmärkt 
sig mycket, genom att de bland annat fått bra betyg i recensioner och goda rekommendationer.  
I denna recension113 av Airdefence Enterprise (2008) fick produkten toppbetyg på alla punkter. 
En undersökning av Aruba Networks114 (2006) visade att Aruba var så pass bra att de fick vara med 
och ta fram lösningar åt den amerikanska regeringen. 
Eller som Brett Workman, Senior Master Sergeant hos Amerikanska flygvapnet, själv säger:  
De letade efter fart, tillförlitlighet och mobila lösningar i sina nätverk. Med lättanpassade och 
tillförlitliga lösningar. Arubas lösning mötte alla deras krav.115  
Aruba Networks har även köpt upp en av de tidigare konkurrenterna, Network Chemistry116.  
 
En sådan stor lösning som ett WIP-system hjälper till att stärka och bevara informationssäkerhetens 
alla delar. Den stärker sekretessen genom att se till att bara tillåtna personer kan läsa informationen 
som skickas i nätet. Den stärker även tillgängligheten genom att skydda och varna för sådant som 
kan störa WLAN:et. WIP-system har även åtgärder för att se till att informationstillgångarna inte 
förändras av obehöriga. Det finns även åtgärder som ser till att informationshanterande resurser som 
tex AP inställningar inte förändras utom kontroll. 
 

7.3 Kompletterade säkerhetsåtgärder 
Utöver nämnda säkerhetsåtgärder har vi vidare anmärkningar på ytterligare delar. 

7.3.1 Avaktivera Broadcasting av SSID 
Ett lätt sätt för personer att upptäcka trådlösa nätverk är när nätverksnamnet på accespunkten 
automatiskt skickas ut, dvs. Broadcasting. Som vi nämnde om SSID under teorin tidigare så är det 
av denna anledning inte svårt att upptäcka och ansluta till främmande trådlösa nätverk. Inte nog 
med att det då automatisk skickas ut, utan det visas även öppet. Vi rekommenderar istället att om 
verksamheten sällan har nya besökare som behöver ansluta till deras WLAN, att verksamheten i 
detta fall då stänger av funktionen. Har de trots allt många besökare bör det istället ställas in 
manuellt.  
Det ska dock sägas att trots att SSID:et inte skickas ut automatiskt så går det fortfarande att sniffa 
upp det. Så detta är långt ifrån något som kommer skydda nätverket från professionella hackare. 
Men å andra sidan, stängs Broadcasting av förhindrar det att en dator med trådlöst nätverkskort med 
hjälp av tex. Windows egna sökverktyg för trådlösa nätverk, hittar WLAN:et.  
 
Detta minskar då antalet användare som vet att nätverket ens finns, och därmed är det färre personer 
som försöker ta sig in på nätverket.  
Av dessa anledningar kan vi fastslå att genom att stänga av Broadcasting stoppas bara en del av 
Wardriving attackerna117.  
 
                                                 
113 http://www.scmagazineus.com/AirDefense-Enterprise-v73/Review/1165/  (2008-03-01) 
114 http://www.tmcnet.com/wifirevolution/articles/2267-arubas-wireless-solution-good-enough-government-work.htm 
(2008-03-01) 
115 http://www.arubanetworks.com/company/news/release.php?id=28 (2008-03-23)   
116 http://www.networkchemistry.net/ (2008-03-23) 
117 Se 5.2.2.2 Wardriving 
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7.3.2 Basstationens placering 
Placering av basstationen118 är en ytterligare åtgärd vi tycker är viktig. Vi läste om detta i uppsatsen 
”Riktlinjer för god säkerhet i WLAN”, där det framgick att detta steg är väldigt viktigt och är det 
första steget mot att minimera obehörig åtkomst. Vi anser att denna åtgärd är det första steget en 
verksamhet bör tänka på vid införandet av ett WLAN. Vi har själva personlig erfarenhet av vilken 
skillnad det gör för räckvidden av de trådlösa signalerna bara genom att flytta basstationen eller att 
isolera den. Vi använde nämligen en basstation vi själva äger, och flyttade denna till olika platser i 
huset för att testa hastigheten och räckvidden. Vi isolerade bakom, och på sidorna om basstationen 
med aluminiumfolie, och riktade på så sätt signalen mot vår bärbara dator, där vi sedan såg att 
hastigheten ökat, och att signalen minskat åt de håll vi isolerat.  
Vi har inte hittat någon fast artikel eller litteratur där att förlänga trådlösa singnalers räckvidd 
diskuteras. Istället är det i många forum och på denna hemsida119 detta diskuteras. Vi har dock  
testat fenomenet själva och vet att singnalens räckvidd och styrka ökar. 
Placering av basstationen stärker på så sätt informationens tillgänglighet. Att minimera signalernas 
utspridning tillsammans med de tekniska och administrativa säkerhetsåtgärderna resulterar då i en 
god grund att utgå ifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Se 5.3.3.1 Placering av basstation (accespunkt)  
119 DL.TV, http://dl.tv/2006/10/dltv_episode_101_25_cent_wifi.php (2008-03-26) 
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8. Slutsats 
Genom att vi genomfört teoretiska efterforskningar, tittat på policys från myndigheter, samt 
intervjuat en expert, har vi kommit fram till följande generella riktlinjer som vi anser att 
myndigheter bör följa när de ska planera och sätta upp ett WLAN med god säkerhet. 
 

 
Administrativa säkerhetsåtgärder 

 
 

Avbrottsplanering120 
Avbrottsplaneringen är till för att korta ner tiden som ett WLAN ligger nere vid ett eventuellt 
driftstopp. Detta genom att rutiner tas fram för hur de anställda skall handla vid en sådan situation.   
Avbrottsplanering upprätthåller på så sätt rutiner för de åtgärder som skall tas vid en sådan situation 
samt stärker informationens tillgänglighet. 
 

Testning121 
Testning innebär att säkerheten i WLAN:et testat regelbundet för att se hur väl den stämmer 
överens med bland annat myndighetens säkerhetspolicy och den säkerhetsnivå som begärts. 
Myndigheten skall även försöka ta sig förbi den nuvarande säkerheten för att upptäcka eventuella 
säkerhetshål, med hjälp av de verktyg som finns för dessa ändamål 
 
Testning bygger upp rutiner för underhåll av WLAN:et, samt stärker informationens sekretess, 
tillgänglighet och riktighet genom att WLAN:et testas regelbundet. 

 
Utbildning122 

Utbildning innefattar utbildning av de anställda i två led. En mer allmän utbildning för användarna 
av WLAN:et, där det bland annat framgår hur de skall använda det, vilka regler och policys som 
gäller för lösenordshantering, och utbildning i de hot som finns. Även utbildning i de lagar som 
gäller vid hanteringen av information skall ges.  
Det andra ledet innefattar en mer djupgående utbildning för administratörerna av WLAN:et, där det 
bland annat ska framgå hur varje enskild komponent i WLAN:et är uppbyggt och hur det skall 
konfigureras och underhållas.   
 
Utbildning ökar de anställdas kunskaper och stärker informationens sekretess. 
 

Ansvarsfördelning123 
Ansvarsfördelning innebär att det skall vara klart och tydligt uppgjort i verksamheten vilka som har 
hand om vad i WLAN: et. Det skall vara bestämda roller och arbetsuppgifter tilldelade så inga 
oklarheter uppstår och så de anställda vet var de ska vända sig om något inträffar. Roller skulle t.ex. 
vara tekniska administratörer av WLAN:et, dvs. personer som sköter administreringen av de 
tekniska komponenterna i WLAN:et, installatörer och testare av komponenterna och att säkerheten 
upprätthålls etc.  
En klar ansvarsfördelning motverkar hotet oklar ansvarsfördelning samt stärker informationens 
sekretess genom att de anställda nu vet vilka de ska vända sig till vid problem. 
 
                                                 
120 Se 7.1.1 Avbrottsplanering 
121 Se 7.1.2 Testning  
122 Se 7.1.3 Utbildning  
123 Se 7.1.4 Ansvarsfördelning 
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Tekniska säkerhetsåtgärder 

 
 

Kryptering124 
Kryptering innebär att information kodas till ett oläsbart format så att endast de som har rätt 
kodnyckel kan avläsa informationen. Myndigheten bör kontrollera vilken kryptering som är 
lämpligast att använda på informationen i WLAN:et för just dem.  
 
Kryptering stärker informationens sekretess genom att den gör informationen oläslig för dem som 
inte har tillgång till rätt kodnyckel. 
 

Behörighetskontrollsystem125 
Ett behörighetskontrollsystem är ett system som tilldelar rättigheter till användare och ser till att 
användarna endast får tillgång till den information som de har behörighet till i WLAN:et. 
 
Ett behörighetskontrollsystem stärker både informationens tillgänglighet och sekretess, genom att 
behöriga får tillgång till informationen och obehöriga utestängs. .  
 

WIP-system126 
Ett WIP-system är ett system som är till för att upptäcka och förhindra angrepp och förhindra att 
obehöriga förstör/förändrar.informationen. Även funktioner för rapportering och loggning av 
händelser som inträffar i nätet finns, som t.ex. när en accespunkt startar upp eller när en användare 
har väldigt hög nätverkstrafik mot vad som är normalt. 
 
Ett WIP-system stärker både informationens sekretess, tillgänglighet och riktighet. Endast behöriga 
personer får åtkomst till nätet och systemet skyddar och varnar för sådant som kan störa 
informationen. 
 

Avaktivera Broadcasting av SSID127 
Broadcasting av SSID är en funktion i en accespunkt som innebär att nätverksnamnet konstant 
sänds ut för att underlätta för användare att hitta och ansluta till accespunkten. Detta innebär en 
säkerhetsrisk då obehöriga kan upptäcka att WLAN:et finns. Därför bör denna funktion avaktiveras 
för att minska risken att nätet blir utsatt för intrångsförsök.  
 

 
Kompletterande säkerhetsåtgärder  

 
 

Basstationens placering128 
Basstationens (accespunktens) placering innebär att den skall placeras samt isoleras så att 
räckvidden för basstationen inte går utanför avsett område. Detta för att förhindra att obehöriga kan 
ansluta till den. Placering av basstationen stärker på detta sätt informationens tillgänglighet. 
 
                                                 
124 Se 7.2.1 Kryptering och behörighetskontrollsystem 
125 Se 7.2.1 Kryptering och behörighetskontrollsystem 
126 Se 7.2.2 WIP-system 
127 Se 7.3.1 Avaktivera Broadcasting av SSID 
128 Se 7.3.2 Basstationens placering 

 43
 



 

9. Diskussion 
När vi påbörjade arbetet med uppsatsen hade vi i åtanke att sätta upp ett WLAN åt en specifik 
myndighet. Detta visade sig dock ganska snabbt vara ogenomförbart. Av de tiotalet myndigheter vi 
kontaktade ansåg de antingen att det var för osäkert för att sätta upp ett sådant nät i deras 
verksamhet, eller att de i nuläget inte hade behov av det. Vissa svarade även att de redan var inne i 
ett stadium där de tittade på lösningar för WLAN med hjälp av företag. Ett fåtal myndigheter var 
intresserade av ett samarbete med oss men på grund av brist på resurser eller tid kunde de inte 
hjälpa oss. Vi blev på grund av detta tvingade att tänka om och valde istället därför att ta fram 
generella riktlinjer för myndigheter.   
 
Slutsatserna skulle ha sett annorlunda ut om vi hade arbetat med ett specifikt fall. Vi skulle då 
antagligen behövt gå in mer på djupet i myndighetens verksamhet och tagit fram mer specifika 
säkerhetsåtgärder för just dem, och slutsatserna skulle då inte vara lika intressant för öviga 
myndigheter. Men tack vare att allt resulterade i att vi tog fram generella riktlinjer tror vi att dessa 
är en bra grund för myndigheter att gå vidare ifrån, där de sedan har utrymme för att eventuellt 
justera vissa bitar på grund av speciella krav eller specifikationer i deras verksamhet. 
 
Vidare så har vi endast genomfört denna undersökning teoretiskt. Det skulle vara värt att testa 
empiriskt genom att samarbeta med en myndighet och befinna sig med på plats när de ska 
införskaffa ett WLAN. Detta för att se om riktlinjerna ger myndigheter en god grund att följa och 
fungerar bra i praktiken. Vi tror dock att det som främst behöver förändras i våra riktlinjer de 
närmaste åren är de tekniska säkerhetsåtgärderna, eftersom nya hot ständigt påträffas och kan göra 
de otillräckliga. 
En annan sak som vi tror kommer att förändra hur säkerheten i WLAN blir i framtiden är den 
kommande standarden 802.11n. Det är dock fortfarande inte faställt vilka förändringar som 
kommer, men den främsta är den förbättrade hastigheten som nu på allvar är tänkt att konkurrera 
med de trådade nätverken129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
129 Wikipedia, 802.11n, http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n 

 44

  

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n


 

10. Källförteckning 

10.1 Litteratur 
1. Advik. A, 2007, Riktlinjer för rapportering, ESI, Örebro universitet 
 
2. Carpenter T, Dreger R, Moerschel G, 2007, CWSP – Certified Wireless Security 

Professional, Official Stydy Guide, Mcgraw-Hill/Osborne,  USA 
 
3. Gilje N, Grimen H, 2006, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos AB, Göteborg  
 
4. Goldkuhl G, 1998, Kunskapande, Centrum för studier av Människa, Teknik och 
 Organisation,  Linköpings universitet.  

5. Harris S, 2005, CISSP – The Certified Information Systems Security Professional - All In 
One Exam Guide, Third Edition, McGraw-Hill/Osborne, California, USA   

6. Mitrovic P, 2005, Handbok i IT-säkerhet, 4:e upplagan, Pagina Förlags AB, Sundbyberg 

7. Oates B, 2006, Researching Information Systems and Computing, SAGE publications ltd, 
 London 

8. Olsson F, 2007, Säkerhet i trådlösa nätverk, Pagina Förlags AB, Sundbyberg 

9. Oscarsson P, 2001, Informationssäkerhet i verksamheter, Institutionen för datavetenskap, 
Linköpings universitet 

10. Oscarsson P, 2002, Informationssäkerhetsmedvetande hos personal – innebörd, betydelse 
och tillvägagångssätt, SIG Security, Stockholm 

11. Oscarsson P, 2003, Introduktion till kryptering och PKI, ESI, Örebro universitet 

12. Statskontoret, 1997c, Handbok i IT-säkerhet, del III– Skyddsåtgärder, Stockholm 

10.2 Uppsatser 
Hermansson M, Ravne R, 2002, Riktlinjer för god säkerhet i WLAN, Institutionen för Ekonomi, 
Statistik och Informatik, Örebro universitet 
 
Lundmark L, Palm H, 2003, Informationssäkerhet hos myndigheter, Institutionen för Industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap, Avdelningen för Systemvetenskap, Luleå universitet 

10.3 Intervjuer 
E-postintervju: Olsson, F, Expert på WLAN, 4G Media, 2008-02-07 

10.4 Länkar 
Angående länkar från Wikipedia  
Vi är medvetna om att Wikipedia som källa inte anses som en jättebra sådan.  
Men de är inte huvudkällor och det källorna refererar till är ingen punkt eller åsikt som rapporten 
behöver för att överleva, utan de är mer länkar på ett allmänt plan om begrepp och uttryck 
runtikring, och därför anser vi att vi kan ha med dem.  
 
About.com, Bradley Mitchell ,”Disable SSID Broadcast on Wireless Access Points and Routers” 
http://compnetworking.about.com/cs/wirelessproducts/qt/disablessidcast.htm 
| tillgänglig: 2007-11-21 

 45
 

http://compnetworking.about.com/mbiopage.htm
http://compnetworking.about.com/cs/wirelessproducts/qt/disablessidcast.htm


 

About.com, Bradley Mitchell, "SSID - Service Set Identifier" 
http://compnetworking.about.com/cs/wireless/g/bldef_ssid.htm | tillgänglig: 2007-11-21  
 
Aruba Networks, Erik Linask, “Aruba’s Wireless Solution Good Enough for Government Work”, 
http://www.tmcnet.com/wifirevolution/articles/2267-arubas-wireless-solution-good-enough-
government-work.htm , publicerad: 2006-08-16 | tillgänglig: 2008-03-01 

Om Erik Linask: 
http://www.tmcnet.com/tmcnet/columnists/columnist.aspx?id=100047&nm=Erik%20Linask  
 

Aruba Networks, “ARUBA NETWORKS SELECTED BY U.S. AIR FORCE FOR SECURE 
RUNWAY AND FLIGHT LINE DEPLOYMENTS AT OVER 100 BASES WORLDWIDE”, 
http://www.arubanetworks.com/company/news/release.php?id=28, publicerad: 2007-07-30 | 
tillgänglig: 2008-03-23   
 
AirDefence, Peter Stephenson, “AirDefense Enterprise v7.3”, 
http://www.scmagazineus.com/AirDefense-Enterprise-v73/Review/1165/,  
publicerad: 2008-01-02 | tillgänglig: 2008-03-01 
 
Computer Sweden, Linus Larsson, ”Landsting sämst på säkerhet”  
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.129354, publicerad: 2007-11-05 | tillgänglig: 2007-12-12 
 
Computer Sweden, ”Sveriges skarpaste säkerhetsexperter” 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.116514, publicerad: 2007-08-17  
 
Computer Sweden, Karin Thurfjell, ”KBM: svenska myndigheter för ivriga att införa ny IT” 
http://www.idg.se/2.1085/1.148199, publicerad: 2008-03-03 | tillgänglig: 2008-03-04 
 
DL.TV, “Cheap WiFi boost. Contract free DSL. Video tools suck”. 
http://dl.tv/2006/10/dltv_episode_101_25_cent_wifi.php, publicerad: 2006-10-05  
| tillgänglig: 2008-03-26 
 
Ekonomistyrningsverket (ESV) Myndighetsregister, ”Myndighetsregistret” 
http://webapp.esv.se/myndreg/index.asp | tillgänglig: 2007-11-22 
 
iMPERVA,”Brute Force Attack” 
http://www.imperva.com/application_defense_center/glossary/brute_force.html  
| tillgänglig: 2007-12-28  
 
Kronofogdemyndigheten, “Verksamhetens inriktning 2006-2012”, sid. 16 
http://www.kronofogden.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800012798/Verksamhetens+inriktn
ing+2006-2012.pdf, publicerad: 2006-10 | tillgänglig: 2008-05-26 
 
Lifehacker, Sarah Stokely,”How to make a Wi-Fi extender”, 
http://www.lifehacker.com.au/tips/2007/09/19/how_to_make_a_wifi_extender.html  
publicerad: 2007-09-19 | tillgänglig: 2008-03-04 

 
Lockdown, Password Recovery Speeds” 
http://www.lockdown.co.uk/?pg=combi#classD, publicerad: 2007-01-22  
 
 

 46

  

http://compnetworking.about.com/mbiopage.htm
http://compnetworking.about.com/cs/wireless/g/bldef_ssid.htm
http://www.tmcnet.com/wifirevolution/articles/2267-arubas-wireless-solution-good-enough-government-work.htm
http://www.tmcnet.com/wifirevolution/articles/2267-arubas-wireless-solution-good-enough-government-work.htm
http://www.tmcnet.com/tmcnet/columnists/columnist.aspx?id=100047&nm=Erik%20Linask
http://www.arubanetworks.com/company/news/release.php?id=28
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.129354
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.116514
http://www.idg.se/2.1085/1.148199
http://dl.tv/2006/10/dltv_episode_101_25_cent_wifi.php
http://webapp.esv.se/myndreg/index.asp
http://www.imperva.com/application_defense_center/glossary/brute_force.html
http://www.kronofogden.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800012798/Verksamhetens+inriktning+2006-2012.pdf
http://www.kronofogden.se/download/18.3a7aab801183dd6bfd3800012798/Verksamhetens+inriktning+2006-2012.pdf
http://www.lifehacker.com.au/tips/2007/09/19/how_to_make_a_wifi_extender.html
http://www.lockdown.co.uk/?pg=combi#classD


 

Network Chemistry “Network Chemistry’s Wireless Security business has been acquired by Aruba 
Networks”, http://www.networkchemistry.net/, | tillgänglig: 2008-03-23 
 
omwlan.se, Daniel Jönsson,”Kryptering i WLAN, WEP, WPA, WPA2” 
http://www.omwlan.se/artiklar/saekerhet/Kryptering-WEP-WPA-WPA2.aspx  
uppdaterad: 2007-01-16 | tillgänglig: 2007-12-07 
 
Regeringskansliet, “Så styrs statliga myndigheter”  
http://www.regeringen.se/sb/d/2462  | tillgänglig: 2007-08-21 
 
Regeringskansliet, ”Regeringskansliets ordlista” 
http://www.regeringen.se/sb/d/2483/a/17368#M  | tillgänglig: 2008-05-24 
 
Sweclockers.com, “Vilken myndighet skulle behöva riktlinjer för wlan?” 
http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=731634  
| tillgänglig: 2007-11-22 
 
Uppsala universitet, ”Om Uppsala universitet” 
http://www.uu.se/node47, | tillgänglig: 2008-05-26 
 
Webopedia,”wardriving” 
http://www.webopedia.com/TERM/W/wardriving.html | tillgänglig: 2007-12-28 
 
Wikipedia EN, “IEEE 802.11n” 
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n  
 
Wikipedia EN, “ISO/IEC 27002” 
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799 
 
Wikipedia EN, “Wireless Intrusion Prevention System” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_intrusion_prevention_system 
 
Policys 
Uppsala universitet, ”IT-säkerhetspolicy för Uppsala universitet” 
http://info.uu.se/Internt.nsf/regelsamlingen/CF23E5DC0E8E5043C12567A7004975FF   
| tillgänglig: 2008-01-14 
 
Skatteverket, ”Skatteverkets verksamhets- och IT-strategi för år 2004-2009, Version 3.0” (.pdf) 
punkt 6, http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480001484/80001_fullst.pdf, 
publicerad: 2004-06-28 | tillgänglig: 2008-01-08  
 
Lagar 
Notisum AB, ”Personuppgiftslag (1998:204)” 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM, uppdaterad: 2006 | tillgänglig: 2008-02-15 
 
Regeringskansliet, ”Personuppgiftslagen”  
http://www.regeringen.se/sb/d/1966, uppdaterad: 2006 | tillgänglig: 2008-02-24 
 
Notisum AB, ”Sekretesslag (1980:100)” 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.HTM, uppdaterad: 2007 | tillgänglig: 2008-02-15 

 47
 

http://www.networkchemistry.net/
http://www.omwlan.se/artiklar/saekerhet/Kryptering-WEP-WPA-WPA2.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/2462
http://www.regeringen.se/sb/d/2483/a/17368#M
http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=731634
http://www.uu.se/node47
http://www.webopedia.com/TERM/W/wardriving.html
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17799
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_intrusion_prevention_system
http://info.uu.se/Internt.nsf/regelsamlingen/CF23E5DC0E8E5043C12567A7004975FF
http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480001484/80001_fullst.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM
http://www.regeringen.se/sb/d/1966
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.HTM


 

 48

  

Notisum AB, ”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk” 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM, uppdaterad: 2007 | tillgänglig: 2008-02-15 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM

	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Frågeställning
	1.3 Analys av frågeställning
	1.4 Centrala begrepp  
	1.5 Avgränsning
	1.6 Intressenter

	2. Syfte
	3. Perspektiv
	3.1 Koppling till befintlig kunskap
	3.2 Alternativt perspektiv

	4. Metod   
	4.1 Tillvägagångssätt
	4.2 Datainsamling
	4.2.1 Litteraturstudier
	4.2.2 Informationssökning på Internet
	4.2.3 Internet-baserade intervjuer
	4.2.4 Intervju med experten

	4.3 Val av myndigheter
	4.4 Analysmetod   

	5. Teori
	5.1 Informationssäkerhet
	5.2 Hot mot WLAN
	5.2.1 Administrativa hot
	5.2.1.1 Bristande kunskap  
	5.2.1.2 Bristfälliga rutiner 
	5.2.1.3 Oklar ansvarsfördelning

	5.2.2 Tekniska hot
	5.2.2.1 Rouge accesspunkt
	5.2.2.2 Wardriving 
	5.2.2.3 MAC adress spoofing 
	5.2.2.4 Denial of Service attack
	5.2.2.5 Man-in-the-middle attack
	5.2.2.6 BruteForce attack
	5.2.2.7 Ordboks attack


	5.3 Säkerhetsåtgärder 
	5.3.1 Administrativa säkerhetsåtgärder
	5.3.1.1 Säkerhetspolicy 
	5.3.1.2 Ansvarsfördelning 
	5.3.1.3 Utbildning
	5.3.1.4 Testning

	5.3.2 Tekniska säkerhetsåtgärder
	5.3.2.1 Kryptering
	5.3.2.2 SSID
	5.3.2.3 Behörighetskontrollsystem
	5.3.2.3.1 RADIUS server
	5.3.2.4 WIP-system 

	5.3.3 Kompletterande säkerhetsåtgärder
	5.3.3.1 Placering av basstation (accespunkt)



	6. Resultat
	6.1 Policys
	6.1.1 Säkerhetspolicy för öppen myndighet 
	6.1.2 Säkerhetspolicy för mindre öppen myndighet 

	6.2 Lagar
	6.2.1 Personuppgiftslagen
	6.2.2 Upphovsrättslagen
	6.2.3 Sekretesslagen

	6.3 Intervju med expert

	7. Analys
	7.1 Administrativa säkerhetsåtgärder
	7.2 Tekniska säkerhetsåtgärder
	7.2.1 Kryptering och behörighetskontrollsystem 
	7.2.2 WIP-system

	7.3 Kompletterade säkerhetsåtgärder
	7.3.1 Avaktivera Broadcasting av SSID
	7.3.2 Basstationens placering


	8. Slutsats
	9. Diskussion
	10. Källförteckning
	10.1 Litteratur
	10.2 Uppsatser
	10.3 Intervjuer
	10.4 Länkar


