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Sammanfattning 
Hultsfreds kommun håller just nu på att föra över sina accesspunkter till ett nytt system som ska 

hantera dessa. I samband med detta, har de fått önskemål om att lägga upp ett öppet nätverk som 

personal och elever kan använda till sina privata enheter istället för att ta från sin surfpott. Här har 

då en undersökning genomförts på Albäcksskolan, där man har kollat på hur detta påverkar 

accesspunkterna när fler enheter ansluter sig mot dessa. En spectrumanalys har också genomförts 

för att optimera vilka kanaler som accesspunkterna ska använda. Det öppna nätet har även strypts till 

3Mb/s och denna hastighet har utvärderats om den räcker för att utföra de dagliga sysslorna. Till sist 

har även en förenklad täckningskarta tagits fram för att se om täckningsytan går att förbättra. Det 

blev en väldigt liten ökning i antal enheter och påverkan på accesspunkterna blev därför inte särskilt 

stor. Det bedöms i nuläget inte att accesspunkterna påverkas så pass mycket att de behöver stärka 

upp med fler eller bättre accesspunkter. Spectrumanalysen visar konstanta störningar på tre kanaler i 

en lokal på skolan, där då dessa kanaler tas bort från accesspunkten. Strypningen på det öppna nätet 

bedömdes vara tillräckligt för att utföra vardaliga sysslor som mail och surf. Täckningen på 

Albäcksskolan var bra, men några förbättringar kan göras t.ex ta bort överflödiga och flytta till 

områden med sämre täckningsyta, samt flytta på några för att optimera täckningen ytterligare. 

Nyckelord: Trådlösa öppna nätverk, accesspunkt, spectrumanalys 
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Abstract 
The municipality of Hultsfred is just about to bring over its access points to a new system that will 

handle these. In associate with this, they have had the desire to set up an open network that staff 

and students can use for their private devices instead of taking from their own mobile surf. Here has 

a survey been done at Albäcksskolan, where i have looked at how this affects access points, when 

more wireless devices join them. A spectrum analysis have also been done to optimize which 

channels that the access points use. The open network has been limited to 3Mb/s per user and this 

speed have been evaluated if it is enough for the daily tasks. A simplified map over the wireless 

coverage area have been developed to see if this can be improved. There was a very small increase in 

the number of units and the impact on the access points was therefore not particularly high. It is 

estimated that the access points are not affected to the point so that they need to strengthen with 

more or better access points. The spectrum analysis shows constant interference on three channels 

in one place in the school, and as a solution, these channels will not be used there. The speed 

limitation on the open network is judged to be sufficient for the daily tasks such as e-mail and surfing 

the net. The wireless coverage  in Albäcksskolan is good, but some improvements can be made, for 

example remove some of the access points that are overkill and move them to places that need 

some extra coverage, as well as move some of the access points to optimize coverage further. 

Keywords: Wireless open networks, access point, spectrum analysis 
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1 Introduktion 
Hultsfreds kommun är en mindre kommun med ca 14 000 invånare fördelat på flera mindre tätorter. 

Bland tätorterna finns t.ex Målilla och Virserum. Hultsfred är mest känt för sin koppling till musiken 

och Hultsfredsfestivalen. Kommunen har ca 1300 anställda. IT-kontoret delades 2015 upp i 

eUtvecklingskontoret och IT-enheten. I denna uppdelning står eUtvecklingskontoret för 

verksamhetsutveckling och IT-enheten för den tekniska delen gällande kommunens IT. Själva IT-delen 

har också delats upp lite, där first-line support och supply nu ska skötas via kontaktcenter. Detta för 

att frigöra mer tid hos IT-enheten till automatisering och optimering av IT-systemen [1] [2].  

Bring your own device(BYOD) är en het trend i IT-världen just nu och i dagens samhälle vill människor 

kunna ansluta sina privata enheter vart som helst, när som helst, även på jobbet. Man vill vara så 

mobil som möjligt och enligt en undersökning inom tjänstesektorn tillåter nästan 40% av de 

tillfrågade BYOD. Detta är något som även rör möjligheten att välja sina egna arbetsverktyg, vilket ses 

som något som ökar produktiviteten [3]. 

1.1 Bakgrund 
I Hultsfreds kommun har de inte riktigt tagit steget till att personal helt fritt får välja sina 

arbetsverktyg, men de har fått förfrågan om att man iallafall ska kunna nyttja kommunens nät till 

sina privata enheter, istället för att ta från sin privata surfpott. Idag tillåts endast jobbdatorer och 

surfplattor, samt tjänstetelefoner i näten. Jobbdatorer och surfplattor får antingen en licens eller en 

nyckel som endast tillåter just den enheten att ansluta till nätet. På kommunen har de därför beslutat 

att göra ett öppet nät där man fritt kan ansluta sina medtagna enheter. Här vill de då prova detta på 

en skola till att börja med, för att utvärdera så att detta inte påverkar den befintliga infrastrukturen 

så pass negativt att de mer legitima enheterna som jobbdatorer och surfplattor, inte kan komma åt 

nätet eller får ett oanvändbart nät.  

1.2 Övergripande syfte 
Projektets övergripande syfte är att visa hur befintlig infrastruktur i ett nätverk påverkas, när allt fler 

enheter ansluter sig mot nätet. Här kommer man då också kunna se om antalet enheter ökar och hur 

mycket, och man kan då få en övergripande inblick i hur behovet ser ut gällande öppna nätverk. 

Detta ska då fungera som en första utvärdering av hur det i Hultsfreds kommun, kommer att fungera 

med att göra ett öppet nät som efterhand ska göras tillgängligt i alla lokationer runt om i kommunens 

organisation. Utvärderingen kommer då visa om den befintliga infrastrukturen kommer klara av den 

förväntade extra belastningen på nätet eller om man måste stärka upp med t.ex fler 

accesspunkter(AP) vilket då blir en ökad kostnad för kommunen. 

Det öppna nätet kommer även strypas till 3 megabit/sekund(Mb/s) och en enkel utvärdering av detta 

kommer ske. En förenklad täckningskarta ska också tas fram för att se över om man kan förbättra 

täckningen i byggnaden. 
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1.3 Avgränsningar 
Studien har fokus på endast en lokation, som kommer fungera som ett första test när det gäller 

utvärderingen om man ska fortsätta öppna nätet på resterande lokationer. Mätningarna kommer ske 

med de verktyg som kommunen använder idag för att övervaka sina trådlösa nät, vilket är 

Zonedirector(ZD) och Smartzone(SZ) som under studiens gång kommer att ersätta Zonedirector, samt 

ping. 

För att utvärdera strypningen så kommer endast ett enkelt test utföras där mail, surfande och 

streaming testas och bedöms av testaren. 

Täckningskartan kommer byggas upp med byggnadsritning där accespunkterna placeras ut och sedan 

ritas täckningsytan ut utifrån accesspunkterna. 

1.4 Verifierbara mål 
Detta arbete syftar till att med hjälp av metoden, besvara följande frågor. 

1. Blir det många fler anslutna enheter när nätet öppnas upp? 

2. Påverkar detta isåfall accesspunkterna så pass negativt att man måste stärka upp med fler 

eller bättre accesspunkter? 

3. Räcker 3Mb/s för att utföra det dagliga arbetet? 

4. Kan man förbättra täckningsgraden i byggnaden? 

1.5 Översikt 
Kapitel 1 är en introduktion till rapporten och beskriver bakgrund och mål. 

Kapitel 2 beskriver den tori som kan behövas för att förstå rapporten. 

Kapitel 3 beskriver den metod som använts för att nå fram till resultatet. 

Kapitel 4 visar resultet från mätningar, analys osv. 

Kapitel 5 består av en analys av resultatet. 

Kapitel 6 ger eventuella lösningsförslag 

Kapitel 7 diskuterar rapportens helhet 
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2 Teori 
Här beskrivs den teori som kan behövas för att förstå rapporten. 

2.1 Trådlös teknik 
Trådlös teknik innebär just som det låter, att man har en trådlös förbindelse mellan två eller flera 

punkter utan någon fysisk förbindelse. Ett exempel är när man kopplar upp sin smartphone mot sin 

router, detta görs trådlöst med hjälp av trådlös kommunikation som är baserat på ett protokoll som 

heter 802.11. Det finns flera olika förlängningar av detta protokoll som kommer tas upp senare. Det 

finns tre stycken frekvensband som används vid trådlös kommunikation och de som används mest är 

2.4GHz(gigahertz) och 5GHz. Det tredje bandet är 60GHz, men det används sällan. Det första bandet 

som användes, när man trodde att trådlöst inte skulle användas av så många enheter, är 2.4GHz. 

Detta bandet var till en början inte så snabbt men det funkar bra när det finns hinder såsom väggar 

och golv. 2.4GHz-bandet är väldigt välbefolkat och det finns en del som kan störa där, bl.a så 

använder microvågsugnar det bandet. Därför började man även använda ett annat band, 5GHz-

bandet, som dels klarar högre hastigheter och ligger även på en frekvens som inte används lika 

mycket. Nackdelen med detta band är att det är känsligare mot hinder och fungerar inte lika bra när 

man t.ex befinner sig i ett annat rum än sin router. Ett frekvensband är uppdelat i flera kanaler där 

2.4GHz-bandet har 13 kanaler och 5GHz-bandet har 24 stycken. Dessa kanaler ställs sedan in på t.ex 

routern, detta för att man ska kunna dela upp banden så att närliggande nätverk inte ska störa ut 

varandra [4] [5] [6]. 

Exempel på andra trådlösa tekniker är t.ex Bluetooth, Infraröd(IR) och 3G/4G vilket är tredje och 

fjärde generationens trådlösa teknik för mobiltelefoni [7] [8]. 

 

Figur 1 Exempel på kanaler 2.4GHz-bandet [9] 

 

2.2 Trådlösa standarder 
Det trådlösa protokollet eller standarden som används för uppkoppling mot ett nätverk och Internet 

heter 802.11, vilket är grundstandarden. Sedan har flera utbyggnader av standarden tagits fram allt  
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eftersom behovet av  högre hastighet ökat. Nedan följer en tabell där dessa standarder visas med 

tillhörande maxhastighet och vilket frekvensband som används [10]. 

Tabell 1 Jämförelse mellan standarder 

Standard Beskrivning 

802.11 Grundstandard, upp till 2Mbit/s, 2.4GHz 

802.11a Upp till 54Mbit/s, 5GHz 

802.11b Upp till 11Mbit/s, 2.4GHz 

802.11g Upp till 54Mbit/s, 2.4GHz 

802.11n Upp till 600Mbit/s, 2.4GHz eller 5GHz 

802.11ad Upp till 7Gbit/s, 60GHz 

802.11ac Upp till 1.3Gbit/s, 5GHz 
 

2.3 Spectrumanalys 
Spectrumanalys handlar om att med ett specifikt instrument, en spectrumanalysator, analysera olika 

frekvensband. Varför man gör detta är för att t.ex hitta störningar bland trådlösa nätverk. Det är 

speciellt mycket störningar på 2.4GHz-bandet då det är många saker som använder just det bandet. 

Enheter förutom datorer, routrar och smartphones, så är det även bl.a microvågsugnar, billarm och 

bluetooth som går över samma band. När man då använder en spectrumanalysator så ger den utslag  

där det finns störningar och/eller trafik, vilket gör att man kan finjustera sitt trådlösa nätverk genom 

att t.ex undvika kanaler där det redan finns mycket trafik och/eller störningar. Detta är optimalt att 

göra då sitt eget nätverk är avstängt så att man inte får utslag på sin egen legitima trafik [11] [12] 

[13]. 

 

Figur 2 Exempel på spectrumanalys [11] 

  

2.4 Zonedirector och Smartzone 
Zonedirector är ett management system från Ruckus Wireless INC. Systemet fungerar genom en 

fysisk controller(server) där man kopplar alla sina WLAN(Wireless Local Area Network) mot. Från 

controllern får man tillgång till ett webbgränssnitt där man kan få koll på alla sina WLANs och 

tillhörande APs. Zonedirectorn har en auto discovery funktion som automatiskt hittar alla APs och 

sedan kan man namnge accesspunkterna och tilldela de till specifika WLAN [14].  
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Man kan vidare hålla koll på sina trådlösa nät genom att controllern håller hela tiden koll på hur varje 

accesspunkt mår och hur mycket data som skickas och tas emot. Det är ett komplett installations och 

övervakningssystem för accesspunkter. Controllern sköter även autentiseringen. Via 

webbgränssnittet kan man sköta och konfigurera alla sina accesspunkter. Man kan också få rapporter 

genererade för varje AP och den har stöd för Simple Network Management Protocol(SNMP) [14].  

Smartzone är en uppgradering från Zonedirector och har ett nytt gränssnitt med fler funktioner. Den 

stödjer fler accesspunkter och kan integreras med google maps så man får en karta över sina 

accesspunkter. I det stora hela så är det en uppgraderad ZD [15]. 

 2.5 Ping 
Ping står för Packet Internet Groper och är ett verktyg för att testa svarstider och connectivitet mot 

en host eller server. Man kan pinga både IP-addresser och domännamn, exempelvis google.se eller 

192.168.1.1. Man ser därefter om man får svar och man ser även hur lång tid det tog att få svar. Ping 

använder protokollet Internet Controll Message Protocol(ICMP) som är ett protokoll för 

felmeddelanden på Internet och nätverk. Dessa meddelanden genereras t.ex när en host inte kan nås 

och paket därmed inte kan levereras. Ping är därmed att bra verktyg för att felsöka sitt nätverk och 

hitta långsamma förbindelser. Det som däremot är viktigt att tänka på här är att det behöver inte 

bara vara uppkopplingen som är långsam om man får dåliga svarstider, det kan även vara en 

upptagen server som är långsam på att svara [16] [17]. 

 

Figur 3 Exempel Ping 

 

3 Metod 
Här beskrivs den metod som kommer användas för att lösa uppdraget. 

3.1 Enheter och mjukvara 
Här presenteras de enheter och mjukvara som används vid mätningarna, utvärdering och 

sammanställning. 
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Test av accesspunkter: 

Asus laptop X550C: 

1. Windows 10 Home, Version: 10.0.14393. 

2. VMware Horizon Cient, Version: 3.5.2, där jag får tillgång till Windows 7 Enterprise, Version: 

6.1.7601. Detta ger mig vidare tillgång till Ruckus Zonedirector och Smartzone-interfacen.  

3. Windows Powershell(Används till Ping). 

Ruckus Zonedirector:  

1. Zonedirector 

2. SmartZone 

3. Ruckus wireless AP modell R500 

Utvärdering av strypning: 

Asus laptop X550C: 

1. Windows 10 Home, Version 10.0.14393 

2. Mozilla Firefox 53.0.3 

3. Outlook E-postklient 

4. Netflix  

Förenklad täckningskarta: 

Asus laptop X550C: 

1. AutoCAD 

2. GIMP 2 

iPhone 7: 

1. Wi-Fi(Test av täckning) 

 

3.2 Övergripande metod 
Den metod som används för att lösa uppdraget är att först göra en prestandamätning mot de mest 

aktiva accesspunkterna. Sedan ska kanalvalen optimeras och luftutrymmet ska mätas med en 

spectrumanalysator, detta görs när näten ligger nere, så att man kan undvika kanaler där det finns 

störningar. Sedan görs ytterligare en mätning mot samma accesspunkter efter att det öppna nätet 

ligger uppe, och en jämförelse görs för att se ifall påfrestningen på accesspunkterna har ökat. Första 

mätningen kommer ske med Zonedirector, ett administrations- och övervakningsverktyg med 

överblick över alla accesspunkter. Andra mätningen kommer ske med ett nytt verktyg som ska 

ersätta Zonedirector och heter Smartzone. 
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Figur 4 Exempel på övervakning i Zonedirector 

Sedan skapas en täckningskarta med hjälp av AutoCAD, DIA och en vanlig Wi-Fi anslutning, för att rita 

upp och testa täckningen. Till sist ska strypningen av nätet utvärderas, då man har tänkt strypa nätet 

till 3Mbit/s per ansluten klient. Detta för att se om det räcker för att utföra det som är tänkt, vilket 

ungefär är skolarbete, jobb, vanlig surf och mail. Medans det inte ska kännas lönt att göra mer 

krävande saker som att t.ex nöjesstreama och spela krävande onlinespel. 

 

Det som ska mätas på accesspunkterna är: 

 CPU 

 Minne(RAM) 

 Antal anslutna klienter mot hur många den ska klara av 

 Throughput 

 Responstid(Ping mot intern resurs för att slippa störningar på Internet) 

 

3.3 Detaljerad metod 

3.3.1 Val av accesspunkter att mäta mot 

Valet av APs skulle kunna vara ett helt arbete i sig, men för att förenkla den processen skickades 

frågan ut till den lokala IT-ansvariga på skolan om vilka lokaler det brukar vara mest tryck på. 

Eftersom det är samma hårdvara i hela skolan, och ett ganska stort antal accesspunkter, vilket skulle 

ta väldigt lång tid att gå igenom samt skulle generera väldigt mycket data, så valdes tre lokaler ut där 

det upplevs vara flest anslutna enheter. De lokaler som valdes var sal 156, 185 samt caféterian. Alltså  
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två lektionssalar och ett gemensamt utrymme för hela skolan. Sedan används scheman för 

lektionssalarna för att ta reda på vilka tider det är elever i salarna. Detta för att man vill ha fulla 

lokaler vilket innebär lektionstid i de utvalda lokalerna. Då andra också har rast samtidigt och rör sig 

runt dessa lokaler så får man en maxbelastning, vilket är den intressantaste tiden för mätning [18]. 

3.3.2 Mätningar 

Mätningarna genomförs först via webbgränssnitten i Zonedirector och Smartzone, där varje mätdata 

registreras och antecknas i Excel, för varje lokal och accesspunkt. Sedan ser man till att man är 

ansluten mot aktuell AP och genomför en ping mot en intern resurs, i detta fall en server, och detta 

för att slippa eventuella störningar på Internet av rekommendation från handledare. På så sätt får 

man svarstider på den data som går via accesspunkten som då borde bli längre vid högre belastning 

på accesspunkten. Den servern som pingas är en server som just nu är igång, men inte används, så i 

detta fall ska inte någon belastning på servern påverka svarstiderna.  

För att säkerställa att jag var ansluten mot rätt accesspunkt så användes min MAC-address(Media 

Access Control), då man i webbgränssnittet kan se när en ny enhet ansluter sig till accesspunkten. 

Därmed kunde jag se när jag var ansluten mot den accesspunkt jag skulle mäta på. 

Mätningarna genomfördes utefter schema, alltså när det var elever i salarna. Caféterian var det 

personal och elever i mer eller mindre hela dagarna, men oftast högst belastning mellan 10.00 och 

13.00 ca, så där genomfördes mätningarna i samband med mätningarna i de andra lokalerna som 

oftast blev efter klockan 10.00. På grund av att det vissa dagar bara är en lektion i en viss sal, och 

andra dagar bara en lektion i en annan sal, så var det tänkt att mätningarna skulle genomföras en 

gång om dagen under en veckas tid(5 dagar). Dock så var det en del röda dagar och studiedagar 

under mätningsperioden, så antal dagar fick reduceras till fyra dagar istället.  

Spectrumanalysen genomfördes mellan före- och eftermätningarna. Den genomfördes på det sätt att 

första gången hjälptes jag och min handledare åt, detta gjordes en dag då strömmen även var 

bruten. En andra analys gjordes dagen efter, med ström men alla nät var avstängda. Sedan gjordes 

även en tredje analys dagen efter detta för att säkerställa att de störningar vi hittade inte var en 

tillfällighet.  

Sedan flyttades Albäcksskolans accesspunkter över till det nya systemet(Smartzone). Detta innebar 

att accesspunkterna återställdes, laddade ner och installerade ny firmware för det nya systemet. 

Accesspunkterna fick döpas om och struktureras upp och det nya öppna nätet skickades ut till dem. 

Efter detta så genomfördes nya mätningar på samma sätt som innan. 

Utvärderingen av strypningen på det öppna nätet utvärderas genom att skicka mail, ansluta mot 

studentportalen, göra googlesökningar och streama från Netflix. Detta görs i två stycken omgångar 

för att göra en mer rättvis bedömning. Detta är endast en extrauppgift och en bedömning görs helt 

utifrån mitt användarperspektiv. 

3.3.3  Täckningskarta 

Till sist görs en förenklad täckningskarta över Albäcksskolan. För att få ut täckningsradien så stängs 

alla APs av förutom en. Sedan med vanlig Wi-Fi anslutning mäts täckningen ut genom att ansluta till  
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accesspunkten och sedan förflyttar man sig från accesspunkten tills man förlorar täckning. Därifrån 

mäts radien ut och en täckningsyta kan fås fram. För att även få fram radien för anslutning närmar 

man sig sedan accesspunkten igen och försöker ansluta, då får på samma sätt ut anslutningsradien. 

Vidare används en ritning över byggnaden, där accesspunkterna ritas in efter var de är monterade i 

byggnaden och radien ritas sedan ut runt accesspunkten. 

 

4 Resultat 
Här presenteras resultaten från de olika momenten i arbetet. 

4.1 Påverkan på accesspunkterna 
Resultaten från mätningarna presenteras i form av stapeldiagram. Före-mätningarna gjordes i 

Zonedirector och visas i första stapeln. Efter-mätningarna gjordes i Smartzone och visas i andra 

stapeln. 

Mätningarna på throughput fick tyvärr uteslutas pga att denna möjlighet inte fanns att mäta i 

Smartzone, mer än den samlade AP-gruppens throughput men inte på enskilda APs, som gick att 

mäta i Zonedirector. Innan mätningarna startade så kontrollerades om denna möjlighet skulle finnas i 

Smartzone också, vilket det verkade göra, men tyvärr inte på samma sätt. Eftersom det var 

jämförelsen som var intressant så togs beslutet att inte heller mäta throughput på annat sätt då det 

ändå inte skulle bli en riktig jämförelse. Mätningsresultaten från dessa mätningar presenteras dock 

ändå men som en bilaga(Se bilaga 1). 

4.1.1 Genomsnitt per sal 

 

 

Figur 5 Klienter sal 156 
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Figur 6 RTT sal 156 

 

 

 

Figur 7 CPU sal 156 
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Figur 8 RAM sal 156 

 

 

 

Figur 9 Klienter sal 185 
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Figur 10 RRT sal 185 

 

 

 

Figur 11 CPU sal 185 
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Figur 12 RAM sal 185 

 

 

 

Figur 13 Klienter cafeteria 
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Figur 14 RRT cafeteria 

 

 

 

Figur 15 CPU cafeteria 
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Figur 16 RAM cafeteria 

 

4.1.2 Genomsnitt alla accesspunkter 

Eftersom det blev ganska få mätningstillfällen gjordes även en sammanställning av genomsnittet på 

alla accesspunkter. Detta ger en större bredd och rättvisare bild över hur påverkan blev efter att det 

öppna nätet lades upp.  

 

 

Figur 17 Klienter alla APs 
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Figur 18 RRT alla APs 

 

 

Figur 19 CPU alla APs 
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Figur 20 RAM alla APs 

 

4.2 Spectrumanalys 
Vid första analysen då det var strömlöst hittades flera störningar. Det var i en korridor utanför 

salarna 144 och 147. Störningarna låg på kanal 1 och 7. I lärarummet fanns ett flertal störningar som 

berörde kanal 1 och 8. Sal 100 hade en liten störning på kanal 6. Korridoren utanför sal 93 hade också 

en störning på kanal 6. 

Andra analysen fanns bara störningarna kvar i lärarrummet, då liten störning på kanal 1 och större 

spikar på kanal 7 och 8. 

På grund av denna skillnad så gjordes även en sista analys och då fanns också bara störningarna i 

lärarrummet kvar. 

4.3 Strypning av nät 
Efter två testtillfällen där testning av mail, surfande genom googlesökningar och anslutning mot 

studentportalen(extern tjänst) samt streaming från Netflix, så bedöms strypningen fungera utmärkt 

ifrån mitt användarperspektiv. Allt flyter på bra förutom Netflix, vilket heller inte är ett krav. Det går 

att streama men i dålig kvalité. 

4.4 Täckningskarta 
Här presenteras en förenklad täckningskarta över Albäcksskolan som består av en undervåning och 

en övervåning. 
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Figur 21 Täckningsyta övervåning 

 

 

 

 

Figur 22 Täckningsyta undervåning 
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5 Analys 
Det blev väldigt lite förändring efter att det öppna nätet lades ut. Man ser ingen större ökning i 

anslutna enheter, vilket förväntades att nästan dubbleras då exempelvis elever bara har sina 

skoldatorer anslutna idag och man trodde eleverna även skulle ansluta sina mobiltelefoner. Tittar 

man vidare på mätningarna ser man överlag en liten ökning i allt utom RAM-minne. En orsak till detta 

kan vara att när accesspunkterna lades in i Smartzone, startades de om och laddade ner ny firmware 

och på så sätt återställdes. Detta tyder hur som helst på att accesspunkterna påverkas negativt av att 

fler enheter ansluter sig mot dem.  

Genomsnittet på alla accesspunkter är det som tydligast och mer rättvist visar hur skillnade blev. 

Detta för att det gjordes lite för få mätningar vilket gör att en hög eller låg engångsföreteelse i t.ex 

RTT, drar upp genomsnittet ganska mycket när man bara tittar på enskilda lokaler. Genomsnittet för 

alla APs ger mer data vilket jämnar ut resultatet mer. Här kan då både fråga 1 och 2 besvaras med att 

antal anslutna enheter ökar och detta påverkar accesspunkternas prestanda. Eftersom att t.ex CPU 

ligger som högst strax under 50% så finns det utrymme för ökning. RTT påverkas inte bara av 

accesspunkterna utan även på svarande server vilket gör att en slutsats på detta är svår att dra. 

Därför påverkas det iallfall inte på Albäcksskolan, så pass mycket att man behöver förstärka på något 

sätt i nuläget.  

Tittar man vidare på resultatet av spectrumanalysen ser man en del intressanta saker. Dels att det 

var mycket störningar som bara var tillfälliga och att det var mer störningar när det var strömlöst än 

när strömmen var påslagen, då inga apparater är på och kan störa. Det var bara en sal som störningar 

kvarstod genom alla analystillfällen och detta tas upp vidare under lösningsförslag. 

Det öppna nätverket har strypts ner till 3Mb/s vilket skulle testas att det var tillräckligt för att göra 

dagliga sysslor som mail, surf och komma åt tjänster. Dessa tester visar att det var fullt tillräckligt, 

vilket besvarar fråga 3.  

Sista delen i arbetet var att göra en täckningskarta över Albäcksskolan där övrigt arbete utförts, för 

att se om det går att förbättra täckningen på det trådlösa nätet. Här kan man se att det både finns 

överflödiga APs och ställen där man kan flytta om och lägga till APs för att förbättra. Detta besvarar 

då även den sista frågan om man kan förbättra täckningsytan på Albäckssolan. Här fanns det 

egentligen två typer av täckningar, den ena som är lite mindre och innebär den yta man måste 

befinna sig inom för att kunna ansluta till accesspunkten. Om man redan är ansluten kunde man röra 

sig inom ett lite större område. Det är den minsta ytan som är fokus på här, då man inte ska behöva 

"hämta" nätverket, vilket innebär att man går så pass nära att man kan ansluta, och sen placerar sig 

där man faktiskt ska använda uppkopplingen.  
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6 Lösningsförslag 
Då prestandan fortfarande bedöms vara tillräckligt hög på accesspunkterna och ej behöver stärkas 

upp i nuläget ges inget lösningsförslag på denna punkt. Dock kan man behöva se över 

accesspunkterna på större lokationer där fler personer och eventuella enheter befinner sig. Gällande 

spectrumanalysen var det en störning som inte var tillfällig och rörde lärarrummet. Där 

rekommenderas att man ser till att accesspunkten ej ligger på de kanaler där störningarna finns, 

alltså kanal 1, 7 och 8. Strypningen på det öppna nätet bedömdes vara tillräcklig, därför ges heller 

inget lösningsförslag på detta. 

Vidare presenteras lösningsförslag gällande täckningen på Albäcksskolan. Mitt lösningsförslag börjar 

på övervåningen där hänsyn har tagits till IT-enhetens krav, att inga accesspunkter får sitta i 

korridorer pga skadegörelse, och det är lektionssalar som täckningen är prioriterad till. Därför flyttas  

AP 2 närmare mitten av rummet för att ge en bättre täckningsyta. AP 6 kan tas bort och AP 5 flyttas 

lite åt vänster i rummet. AP 10 flyttas närmare vänstra väggen utifrån ritningen och AP 11 kan tas 

bort(Se figur 25 ).  

 

Figur 23 Lösningsförslag övervåning 

 

På undervåningen flyttas AP 17 och 18 närmare inneväggen för att få bättre täckning mot slöjdsalen. 

Alternativt sätta dit AP 11, men eftersom det är en slöjdsal används förmodligen inga datorer, 

gissningsvis därför det inte sitter någon AP där i dagsläget. AP 6 kan här användas för att stärka upp 

täckningen vid kontoren nere i vänstra hörnet(Se figur 26 ) [19]. 
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Figur 24 Lösningsförslag undervåning 

 

7 Diskussion 
När man nu tittar på resultatet och jämför med de förväntningar och teorier som fanns från början 

kan man hitta några saker som förvånar men även en del saker som blev precis som väntat. Att 

belastningen ökar i takt med att fler enheter ansluter sig mot en accesspunkt var ganska givet, men 

det intressanta i detta fall var hur mycket och om accesspunkterna skulle klara av detta. Att antalet 

enheter inte alls ökade särskilt mycket var något som förvånade, då både jag och chefen på IT-

enheten trodde på närmare en fördubbling. Det intressanta här är då varför det inte ökade något 

nämnvärt. Min teori är dels att majoriteten av användarna är yngre(årskurs 7-9) och gissningsvis så 

betalar de kanske inte sin egen surf och därmed inte reflekterar över att man kan tjäna på att 

använda ett öppet nätverk istället för att ta från sin egen surfpott. Detta är något som måste 

övervägas när man går vidare och öppnar upp nätet på t.ex gymnasiet och andra lokationer där det 

finns en äldre målgrupp som kanske har ett annat tänk gällande detta. 

En annan tanke är att i detta fall måste man godkänna användarregler när man först ansluter sig mot 

nätet, och för att inte massa användare ska vara ansluta utan att göra något, vilket innebär att det 

skickas onödig skräpdata för att hålla anslutningen uppe, så måste man återansluta och på nytt 

godkänna användarreglerna varje halvtimme. Detta kan då vara något som känns störande och gör 

att man hellre använder sin egen surf. Min sista teori ligger i hur bra de mobila nätverken har blivit, 

vilket speciellt när det öppna nätet är strypt, leder till att det mobila nätet är betydligt snabbare, 

samt att det är så bra idag att vi inte har samma behov av att använda fasta nät så länge vi har bra 

täckning på det mobila och istället kan använda detta. Det gäller speciellt vid surfande på mobilen då 

man kanske oftast heller inte gör så krävande saker. 
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Själva mätningarna i detta arbete blev lite för få, då det fanns en oro över att det skulle bli alldeles 

för mycket att sammanställa om man inte var lite återhållsam. Detta är något som kan göras  

 

betydligt bättre när man ser på det nu i efterhand. Även mätdatan kan utökas till t.ex antal tappade 

paket och omsändningar, vilket också hade varit intressant att titta på. Men i slutändan fick man 

ändå en hyfsad överblick på hur accesspunkterna påverkas och att det iallafall på Albäcksskolan inte 

visar på några problem i dagsläget. 

Spectrumanalysen var också väldigt intressant, speciellt eftersom det var något som var nytt för mig. 

Men att det var så mycket tillfälliga störningar som visar på hur mycket det finns i luften var ganska 

intressant, och detta är sånt som man eventuellt inte kan påverka mer än att kanske isåfall byta band 

till 5GHz-bandet istället. Nu undersöktes bara 2.4GHz-bandet då det är där flest enheter befinner sig 

och därför det var mest intressant för Hultsfreds kommun. Här skulle man då även kunna undersöka 

5GHz-bandet och göra en jämförselse. 

Täckningskartan visade en ganska bra täckningsyta där man bara behövde göra ett fåtal justeringar 

för att optimera täckningen. Sen som beskrivet är täckningen egentligen aningen större så länge man 

redan är ansluten, vilket också var intressant, varför det är sån skillnad på när man redan är ansluten 

och när man ska försöka ansluta. 

7.1 Etik 
Den etiska och samhälleliga aspekten på detta arbeta kan läggas på att om det nu hade behövts 

stärkas upp med fler eller bättre accesspunkter, ska detta verkligen bekostas av skattebetalare, bara 

för att anställda ska slippa ta av sin egen surfpott? Det finns även en arbetskostnad som nu har 

tillkommit, när resurser läggs på att lägga upp ett öppet nätverk som främst kommer användas av 

personal och elever, som för övrigt redan har tillgång till Internet via sina jobbdatorer och 

tjänstetelefoner. Visserligen finns det en allmännytta då man som besökare i dessa lokationer också 

kan få nyttja det öppna nätet. Ser man bara till detta, är det kanske inte så försvarbart, men ser man 

istället på hur BYOD har visat sig bidra till personals extra produktivitet, är detta kanske något som i 

längden bidrar till att personal gör ett bättre jobb och ökar trivseln för personalen i kommunen vilket 

kan ge en bättre service mot invånarna [3]. 
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Figur 25 Sammanställning före 
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Figur 26  Sammanställning efter 


