
Trådlösa nätverk 
Det här dokumentet består av 7 delar: 

1. Var finns trådlösa nätverk? 
2. Hur hittar man trådlösa nätverk? a) Med speciella mätare b) Med dator 
3. Vanliga symtom från trådlösa nätverk 
4. Hur aktiveras/avvaktiveras WLAN i en bärbar dator? 
5. Gratisprogram för Windowsdatorer, s.k. ”freeware” 
6. Teknik - vilka frekvenser sänder trådlösa nätverk på? 
7. Ordförklaringar 
 

Del 1 - Var finns trådlösa nätverk? 
 

Var finns trådlösa nätverk – s.k. WLAN (Wireless Local Area Network)? 
De finns numera på gator och torg, i köpcentra, restauranger, snabbmatställen och butiker 
som Ica, Coop, Apoteken och givetvis i privata hem. (Kallas ofta för WIFI i andra länder.) 
Det som sänder kallas för accesspunkt (knutpunkt) och kan vara en basstation, en s.k. router 
(DSL-modem med trådlöst nätverk) eller en dator/handdator/mobiltelefon (med aktiverat 
trådlöst nätverk). 
 
Hur långt sträcker de sig? 
Mellan 200 – 500 m är normalt, men det finns nätverk som når över 1 km. 
 
Hur ofta sänder ett trådlöst nätverk ut signal?  
I passivt läge 10 gånger per sekund (10 Hz). Detta sker dygnet runt. 
I aktivt läge ”mycket ofta” men oregelbundet - beroende på mängden datapaket som 
överförs. 
 
 

Så här kan en s.k. ”hemma-router” för 
trådlöst nätverk se ut. 
De 3 antennerna kan riktas så att 
signalen blir starkare/svagare åt olika 
håll. De flesta ”routrar” har 3 uteffekter. 
Levereras ställda i högsta uteffektläge, 
så det går ofta att sänka effekten. 
Saknar ofta på/av-knapp, men en timer 
/ skarvdosa med strömbrytare fixar 
detta. 
Bilden intill visar en Belkin N1 Router, 
tillverkaren anger dessa fakta: 
• 801.11n Draft 2.0 för upp till 300 Mbit/s dataöverföring 
• Upp till 485 meter räckvidd 
• Display för enkel felsökning och status 
• Fyra Gigabit Ethernet LAN portar 
• ADSL modem (dvs. den ansluts till telefonjack, vår anm.) 
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Del 2 - Hur hittar man trådlösa nätverk? 
 

Hur kan man hitta trådlösa nätverk (WLAN)? 
 Med en speciell Wifi Hot Spot mätare (2 olika beskrivs nedan) 
 Med moderna bärbara datorer som är utrustade med WLAN 
 Med vissa stationära datorer utrustade med WLAN (samma funktioner som bärbara) 
 Med vissa mobiltelefoner (beskrivs inte här) 
 Med mätinstrument avsett för WLAN (beskrivs inte här) 

Alla ovanstående utom Hot Spot mätare respektive mätinstrument för WLAN sänder en 
WLAN-signal när de söker efter nätverk. Den är ungefär lika stark som signalen från en 
Router. Kom ihåg att det finns elektronik även i en Hot Spot finder. 
 
Trust NB-7300p WiFi Hot Spot Finder 

 
Hittar trådlösa nätverk protokollen 802.11b och 
802.11g, inom ett avstånd på 150 meter. Mäter 
enbart 2,4 GHz-bandet och inte DECT-telefoner. 
En enkel och lättanvänd mätare som tyvärr är svår 
att få tag i. Troligen ”på utgående”. 
 
 
 
 
 
Level 1 WiFi detector 54Mbps (Hot Spot Finder) 
 
Detta är en bra mätare som kräver att man  
har dator för att kunna ladda batteriet.  
Troligen mindre bra att använda för elöverkänsliga. 
Citat från tillverkaren:  
”Med ett enkelt knapptryck visar den 
bakgrundsbelysta  
displayen vilka nätverk som finns i närheten 
(SSID). Den visar även vilken sorts säkerhet 
nätverket använder, vilken kanal det ligger på samt 
dess signalstyrka.  
Hittar man ett nätverk man vill ansluta till är det 
bara att koppla USB-sticket i datorn så fungerar 
det som trådlöst nätverkskort (802.11b/g). Inbyggt 
batteri (med indikator) som laddas genom USB-porten.” 
Säljs bl.a. av Kjell & CO. 
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Bärbara datorer 
Nya datorer har i princip alltid WLAN inbyggt i datorn. Antennen är oftast inbyggd i locket. 
Mjukvara följer med Windows och extra gratisprogram (freeware) kan laddas ned från 
Internet. 
 
Om du har operativsystemet Windows XP kan se det ut så här för privata nätverk: 

 
Bilden ovan visar nätverkets namn, styrka och om det är oskyddat eller lösenordsskyddat. 
 
Nedan visas ett ”freewareprogram” för Windows. Programmet heter WirelessNetView, se Del 
5 för mer information! 
WirelessNetView visar även detaljinformation och ”hemliga nätverk”: 
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Med vissa program för Windows går det även att se riktning, dvs. i vilken riktning sändaren 
finns. Nedan ytterligare ett ”freewareprogram” för Windows. 

 
Programmet heter Xirrus Wi-Fi Monitor, se Del 5 för mer information! 
 
Så här kan det se ut på ett torg (Nynäshamn). Det är kommersiella nätverk som visas: 

 
Programmet heter Wireless LAN Configuration Tool Plus, se Del 5 för mer information! 
 
Del 3 - Vanliga symtom från trådlösa nätverk 
 

Vilka är vanliga symtom från trådlösa nätverk? 
Exempel är stickande, röd och öm hud, metallsmak i munnen, muskelspänning i nacke och 
axlar, huvudvärk, illamående, yrsel, hjärtklappning, stresskänsla i kroppen, hjärtrusningar, 
tinnitus, influensakänsla, koncentrationssvårigheter, synproblem, sömnproblem och 
mag/tarmproblem. 
Oavsett om man känner av eller reagerar på trådlösa nätverk, är det bra om kroppen slipper 
utsättas för onödig påverkan under regenereringsfasen. Det vill säga att när man sover skall 
man försöka undvika: 

 Strålning från trådlösa nätverk, DECT-telefoner och mobiltelefoner 
 Magnetfält som alstras av transformatorn i ex. klockradio, mobilladdare - > 2 m bort 
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Del 4 - Hur aktiveras/avvaktiveras WLAN i en bärbar dator? 
 

 
 
Här är ett exempel på hur man gör 
Kom ihåg att fysiskt starta/stänga av WLAN i den bärbara 
datorn. Det brukar finnas en knapp bredvid ”locklåset”, men 
detta gäller absolut inte alla datorer.  
Men detta räcker inte om du vill stänga av WLAN i datorn. 
 
Här är ett sätt att aktivera/avaktivera. Skiljer sig mycket 
mellan olika operativsystem. Exemplet är för Windows XP. 
Välj Start och sedan My Network Places/Mina 
nätverksanslutningar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj sedan View network connections / Visa nätverksanslutningar: 

 
 
Då öppnas detta fönster – exemplet visar att WLAN är Disabled / Avaktiverad: 
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Aktivera / Avaktivera gör du genom att markera Wireless Network Connection enligt röd 
markering nedan och högerklicka – välj Properties: 

 
 
Det går att klicka på Disable / Avaktivera enligt blå ring ovan, men då startas WLAN 
automatiskt av datorn med jämna intervaller och det vill man inte! Datorn sänder då ut signal 
precis som en Router! 
 

 
 
 
Fönstret till höger öppnas när du  
klickat på Properties / Egenskaper: 
 
 
 
Välj nu Configure / Konfigurera enligt röd ring till höger! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Här kan vi äntligen Aktivera / Avaktivera WLAN. 
Välj enable / disable enligt röd ring till höger!  
Välj sedan OK. 
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Del 5 Gratisprogram för Windowsdatorer, s.k. ”freeware” 
 

Den här delen är överkurs och avsedd för dig som verkligen vill få detaljinformation. Här hittar 
du ett par användbara länkar till gratis Windowsprogram s.k. ”freewareprogram”: 
 
Dessa program presenterades i del 2: 
WirelessNetView - Laddas hem från: http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_view.html 
Xirrus Wi-Fi Monitor - Laddas hem från: http://widgets.yahoo.com/widgets/xirrus-wifi-monitor 
För att kunna använda Xirrus Wi-Fi Monitor behövs även Yahoo Widgets. Laddas hem från: 
http://yahoo-widgets.se.malavida.com/mvdwn/3087-windows 
LAN Configuration Tool Plus – programmet följer med en hårdvara och är inte gratis 
 

Del 6 Teknik 

Vilken frekvens sänder WLAN på? 
Normalt är 2,4 GHz (802.11b / 802.11g wireless protocols). På väg är ett nytt protokoll -
801.11n som arbetar på 5 GHz-bandet. Den standarden är inte klar, men beräknas vara 
färdig till november 2009. 
Det finns även ett protokoll som heter 802.11a som arbetar på 5 GHz-bandet. Det protokollet 
är endast godkänt för inomhusbruk. Men med flera hundra meters räckvidd når det givetvis 
långt utanför en lägenhet. 
 

IP adress eller IP-nummer 
IP adress är en förkortning av engelska Internet Protocol address. Enheterna i ett nätverk 
tilldelas ett IP-nummer som är unikt i nätverket. IP-numret används när enheten tar emot 
och skickar information till andra enheter inom nätverket. Ett IP-nummer kan vara både 
statiskt och dynamiskt. Dynamiskt innebär att numret förnyas (läs ändras) varje gång 
enheten startas.  
I ett trådlöst nätverk finns antingen en accesspunkt (access point) eller en trådlös router. 
Även om trådlösa enheter i nätverket kan kommunicera direkt med varandra, brukar man 
använda en basstation för att dirigera trafiken i nätverket på ett kontrollerat sätt. 

Kanal (Radio Channel) 
Trådlösa nätverk har ett antal separata kanaler som användaren kan välja mellan. Detta 
system finns för att flera WLAN ska kunna finnas i samma område utan att störa varandra för 
mycket. Dock överlappar kanalerna varandra delvis, så det finns risk för störningar mellan 
olika kanaler. 

Del 7 Ordförklaringar – kopierat från Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/) 

Trådlöst LAN eller WLAN (av engelskans Wireless Local Area Network) är ett samlingsnamn för 
olika typer trådlösa lokala datornätverk. 

Snyltning 
Oerfarna WLAN ägare begår ofta misstaget att inte skydda åtkomsten till nätverket med hjälp av 
kryptering. En stor andel av trådlösa nätverk står därför öppna utan något som helst skydd. Dessa 
kan vem som helst som har en dator och ett trådlöst nätverkskort ansluta sig till. Detta fenomen, att 
använda andras nät utan tillstånd, brukar man kalla Snyltning. Snyltarna kan till exempel göra 
olagligheter på någon annans bredbandsuppkoppling eller bara använda den för normalt bruk och då 

http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_view.html
http://widgets.yahoo.com/widgets/xirrus-wifi-monitor
http://yahoo-widgets.se.malavida.com/mvdwn/3087-windows
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A5dl%C3%B6st_LAN&oldid=8275626
http://sv.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
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slippa betala för en egen. De flesta jurister verkar numera överens om att sådant uppsåtligt olovligt 
nyttjande av både oskyddade och skyddade nätverk är olagligt. 

Wardriving 
Snyltning skall inte förväxlas med wardriving som är att samla på wlan precis som fågelskådaren 
samlar på fåglar och tågsskådaren samlar på lok och tågsätt. 

Kryptering och andra skydd 
För att skydda sig mot snyltning och andra typer av intrång, tillämpas olika typer av skydd. Det 
vanligaste är att man krypterar nätverket. Det finns olika typer av kryperingsmetoder, de vanligaste 
är WEP, WPA och WPA2. WPA och WPA2 är en nyare och bättre standarder, men WEP-krypteringen 
dominerar fortfarande p g a att många accesspunkter inte stöder något annat. 
Det finns även andra sätt att skydda sitt trådlösa nätverk från intrång, till dessa hör MAC-
adressbegränsning, MAC-filtrering och att stänga av SSID-broadcast. Dessa skydd bör bara användas 
som komplement till kryptering då de är mycket lätta att komma förbi och deras huvudsakliga uppgift 
är att stänga ute oavsiktlig användning. Snyltare kommer förbi dem ändå genom att bland annat 
använda spoofing. Att stänga av SSID-broadcast ger egentligen inget skydd alls eftersom SSIDet 
fortfarande finns i all trafik på det aktuella WLANet. 

Wi-Fi 
Wi-Fi är en certifiering av att en viss produkt genomgått ett interoperabilitetstest och godkänts av 
organisationen Wi-Fi Alliance. Certifierade produkter får förses med Wi-Fi-logon. Ibland används 
begreppet Wi-Fi synonymt med WLAN som följer standarden IEEE 802.11. 

SSID 
Varje WLAN enl. IEEE 802.11 har ett SSID som skickas ut för att identifiera just det nätverket. SSID 
står för Service Set IDentifier. Det råder en missuppfattning inom vissa kretsar att det skulle vara ett 
skydd att stänga av utsändningen av ett SSID. SSID finns dock i trafiken ändå och hittas lätt med rätt 
programvara. Bättre då att använda WPA2 och MAC-filtrering. 

MAC-filtrering 
Är en grundläggande form av säkerhet och ger ett skydd mot obehörigt utnyttjande av ett WLAN. 
MAC-filtrering innebär att BSS eller ESS endast tillåter associering av klienter med kända och 
godkända MAC-adresser. Skyddet är relativt lätt att komma runt genom sk. spoofing. 

BSS/ESS 
Ett WLAN enl. IEEE 802.11 med bara en accesspunkt utan kontakt med andra kallas för ett BSS 
eller Basic Service Set. Flera BSSer som arbetar tillsammans (till exempel med WLANs variant på 
roaming, reassociation) och som är uppsatta med samma SSID bildar tillsammans ett ESS eller 
Extended Service Set. 
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