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Sammanfattning
Markbyggarna AB är ett företag som huvudsakligen utför markarbete och 
maskintjänster. Företagets IT-system är formad för att stödja typiskt 
kontorsarbete. Projektet inriktades på att hjälpa företaget effektivisera det 
befintliga systemet och i större omfattning nyttja kostnadsfria alternativ som 
finns tillgängliga i dagens läge. Arbetet startade med definiering utav systemets 
avgörande aspekter. För hårdvarorna ställdes krav på CPUs, RAMs och 
hårddiskens belastning. För mjukvaror definierades funktioner som systemet 
bör innehava. För trådburen och trådlös nätverk definierades krav på 
internetanslutning. Efteråt samlades informationen om prestanda i det befintliga
systemet med hjälpa av olika övervakningssystem, verktyg och intervjuer. 
PGRG tillämpades för hårdvarornas övervakning. För nätverksövervakning 
skapades ett eget övervakningssystem med stöd av de kommandobaserade 
verktygen Iperf, Speedtest-cli och verktyget Vistumbler. 
Övervakningsresultaten jämfördes med de önskade egenskaperna och 
skillnaden mellan dessa två utgjorde underlag för förändringsarbete även med 
beställarens önskemål i åtanke. Såldes gick den praktiska delen av projektet 
bland annat på att trådlös signal förstärktes genom installation av AP, 
introduktion av nya applikationer, en anslutning till företagets PC hemifrån 
samt skapades system för säkerhetskopiering. Även har en rad andra 
säkerhetsåtgärder vidtagits. För att kunna utvärdera det genomförda arbetet 
övervakades det trådlösa nätverket på nytt. Dessa förändringar har gjort att IT-
systemet blivit säkrare, med bättre presterande nätverk. Flexibiliteten och 
funktionaliteten har också ökat. Totalt gick projektet på 1660 kr för inköp av 
hårda varor. Det gick att täcka de flesta av företagets behov med  kostnadsfria 
mjuka varor. 

Nyckelord: CPU, RAM, hårddisk, PGRP, Iperf, Speedters-cli, Vistumbler.
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Abstract
Markbyggarna AB is a company that mainly provide traktorservices. The 
company's IT-system is mainly designed to support a typical office work. The 
project was aimed at helping the company to effectivize the existing system, 
using available free alternatives. Work started with the definition of crucial 
system aspects. For the hardware, specifik specifications for the CPUs, ARMs 
and HD's load were defined. The software applications needed in the system 
were also specified. For networks, connection requirements for the internet 
were defined and requirements, as well as for wireless signal strength. 
Afterwards, information about the performance of the existing system was 
collected with the help of monitoringsystems, tools and interviews. PGRG was 
applied for hardware monitoring. For network monitoring a monitoring system 
was created with support from the command-based tools Iperf, Speedtest-cli 
and tools Vistumbler. Monitoring results were compared with the desired 
speficiations and the difference between these two determined the basis for 
changework. Also the client's wishes were accounted for. The practical part of 
the project went as following: wireless signal was strengthened, new 
applications were introduced and a connection to the company's PCs from home
as well as backup system were established. In order to evaluate completed 
work, the wireless network was monitored again. The results show that thee 
completed project have reached all desired goals: the IT-system became safer, 
with better performing network. Flexibility and functionality have increased as 
well. The project's total cost is 1660 SEK. With free applications, all of the 
company's needs for software were able to be covered.

Keywords: CPU, RAM, HD, PGRP, Iperf, Speedters-cli, Vistumbler.
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

IT               Informativa Teknologier  är en kombination av maskinvara, 
program och kunskaper i form av teknisk dokumentation och 
erfarenheter

PC Personal Computer, persondator

RAM Random Access Memory, arbetsminne

HD Hard Driver, hårddisk 

IP  Internet Pritocol, kommunikationsprotokoll som används för 
överföring av information i datanätverket Internet. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, ett nätverksprotokoll som 
ger möjlighet att ge nätverksinformation åt datorer på ett 
nätsegment och tilldela datorerna IP-adresser dynamiskt. 

LAN Local Area Network, ett nätverk på ett begränsad område

ISP Internet Service Provider, internetleverantör

WAN Wide Area Network, ett nätverk som omfattar ett större område 
exempelvis en region, ett land eller flera länder. Internet betraktas
som WAN.

AP Accesspunkt, är en nätverksenhet som kopplar in enheter i 
nätverk trådlöst

repeater är en nätverksenhet som sänder om en mottagen signal med mer 
kraft 

NAS Network Attached Storage, en lagringsenhet inom ett nätverk

RAID Redundant Array of Independent Disks, är uppsättningsmetoder 
för att få två eller flera hårddiskar att samarbeta som en enhet 
med avsikt att minska risken för dataförlust och öka 
åtkomsthastighet 

WLAN  Wireless Local Area Network, trådlös nätverk inom LAN

OS Operating System, operativsystem 

VPN Virtuell privat nätverk (eng: Virtual Privete Network) tekniken 
för att skapa en säker förbindelse mellan två enheter i ett 
datanätverk

LTP2/IPsec Layer 2 Tunnelig Protocol/  IP security

NMS Network Management System, system för övervakning, 
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underhåll och optimering av enheter i ett nätverk. 

SNMP Simple Network Management Protocol, uppsättning av protokoll 
för övervakning och underhåll av enheter i ett nätverk, tillämpas 
av NMS 

MIB Management Information Base, beskriver formellt de variabler 
som kan hanteras via 

RFC Request for Comments, dokument som beskriver de standarder 
som Internet bygger på, publicerat av Internet Engineering Task 
Force 

SD Standard Defination, upplösningskvalitet för en tv-bild. För 
Europa gäller 625-linjers TV-system med 50 delbilder/sek

HD High Defination, upplösningskvalitetör en tv-bild. För Europa 
gäller 720-linjers TV-system med 1080 delbilder/sek

Mbps Megabit per sekund

Gbps Gigabit per sekund

WiFi Wireless Fidelity, en teknik för trådlös nätverk byggd på 
standarder i familjen IEEE 802.11

MIMO Multiple Input Multiple Output, en teknik som ökar 
överföringskapitalet i det trådlösa nätverket via multipla 
dataströmmar 

Tbps Terabits per second

TBps Terabytes per second

ISP Internet Service Provider, Internetleverantör 

MHz  Megahertz

GHz  Gigahertz

RSSI Receive Signal Strength Indicator

dBm Decibel milliwatt 

VoIP Voice over Internet Protocol, ett sätt att transportera röstsamtal 
över ett IP-baserat nätverk 

CPU Centarl Process Unit, processor

HD Hard Driver, hårddisk

SSD Solid State Disk, lagringsenhet avsett att fylla samma funktion 
som en hårddisk däremot den saknar hårddiskens känsliga rörliga
delar 

ISO International Organization for Standardization, är ett 
internationellt standardiseringsorgan som arbetar med industriell 
och kommersiell standardorganisering 

SIS Swedwsh Standard Institute

NIST National Institute of Standards and Tachnology är en organisation
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driven av USA:s handelsdepartement som arbetar med bl.a. 
standarder och rekommendationer inom IT

AES Advanced Encryption Standard, en kryteringsalgorytm

DES Data Encryption Standard, en krypteringsalgoritm

IPsec Internet Protocol Security 

TLS Transpor Layer Security
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1 Introduktion 
Markbyggarna AB är ett litet entreprenadföretag i Västernorrland som bildades 
år 1985. Företaget utför huvudsakligen markarbeten och maskintjänster som 
markplanering. Det kan innebära t.ex. dränering av villor och hyreshus, 
reparation av vattenledningar, avloppsledningar, dagvattenbrunnar, markarbeten
för asfaltering mm. Antal anställda varierar under säsongen mellan 3-6 st, då 
sommaren är den tid på året med största efterfrågan. Företagets kunder är 
kommunala bolag, privata företag och privata kunder.
Markbyggarna arbetar systematiskt med kvalitetsarbete för att säkerställa att 
krav, produkter och tjänster får ett optimalt resultat för alla inblandade parter 
enligt gällande föreskrifter och normer. Företaget har även ett ansvar för 
arbetsmiljö, och miljöregler efterlevs utan att ge avkall på kvaliteten eller 
utförandet.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
En studie beställd av Näringsdepartementet [1] visar att svenska småföretagare
är mindre benägna att använda IT-lösningar i daglig verksamhet än motsvarande
företag i andra länder, trots att Sverige anses vara ledande inom  Informativa
Teknologier (IT). 

Markbyggarna har goda kunskaper om företagets kärnverksamhet men saknar
kunskaper när det gäller IT. Det befintliga IT-systemet och nätverket fungerar
undermåligt  och  uppfyller  inte  verksamhetens  krav.  Därför  förändringar   är
nödvändiga däremot det är en känd faktor att sådant arbete är en komplex och
kostsam  process.  Arbetet  omfattar  inte  bara  undersökningar  på  optimala
tekniska  åtgärder  samt  deras  implementation,  men  även  användarnas
information hur man ska hantera förändringarna. Om användarna inte får rätt
stöd  och  information  kan  resultatet  bli  att  den  nya  teknikens  fördelar  inte
kommer till optimal användning och nyttan därmed hämmas eller uteblir.
Markbyggarna  ger  uppgiften  till  mig  som  IT-student  att  se  över  företagets
befintliga IT-system. Om brister upptäcks ska förbättringsförslag där prestanda,
effektivitet  och  säkerhet  står  i  fokus  tas  fram  och  implementeras  efter
beställarens  godkännande.  Dock  bör  förslagen  begränsas  med  hänsyn  till
företagets  ekonomi  och  den  tid  behövd  för  att  implementera  de  eventuella
förbättringarna. Detta så att den övriga verksamheten inte störs.

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet är att förnya Markbyggarnas kontors IT. Detta för att 
öka prestandan, funktionalitet, tillgänglighet och driftsäkerheten. Dessa åtgärder
skall helst kräva minimal ekonomisk investering för att vara realiserbara och 
användarvänliga. 

1
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1.3 Avgränsningar
Arbete begränsas enligt följande: 

– samtliga åtgärder ska implementeras efter samråd med beställaren
– verksamheten ska inte hindras samt säkerheten ska inte komprometteras 
– utvärdering av enheter i företagets system som inte har avgörande 

betydelse för verksamheten ska inte ingå i arbetet

1.4 Mål
Målet med arbetet är:

– identifiera krav på IT-systemet hos Markbyggarna AB
– ta fram en lämplig lösning för prestandaövervakning
– identifiera systemdelar i ändringsbehov 
– ge förslag på åtgärder och implementera efter samråd med beställaren 
– bekräfta att genomfört arbete har en positiv inverkan på systemet
– hålla en låg budget genom att implementera lösningar med öppen 

källkod samt tillgängliga kostnadsfria alternativ 

1.5 Frågeställning

Följande frågor ska besvaras:

– Vilka praktiska åtgärder kommer uppdateringen av företagets IT-system
att leda till?  

– Hur kommer vidtagna åtgärder påverka prestanda? 
– Vilka kostnadsramar kommer projektet ha?

1.6 Översikt

Kapitel 1 är introduktionskapitlet som innehåller information om projektets 
bakgrund, syfte och mål.

Kapitel 2 innehåller teoretisk inflammation nödvändig för rapportförståelse.

Kapitel 3 innehåller information om metoder och verktyg nödvändiga för 
projektets utförande.

Kapitel 4 innehåller beskrivning av de viktigaste principerna i de 
lösningsalternativ som föreslås.

Kapitel 5 innehåller insamlad fakta efter praktisk implementeringen det som 
planerats i föregående kapitlet samt följande analys.

Kapitel 6 innehåller slutsatser framdragna vid projektets slut samt och 
rekommendationer.  

2
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2 Teori 
Förändra IT-systemet är en komplex och kostsam process som innebär bland 
annat inköp, installation av ny IT-utrustning, programvaror, utbildning av 
personal och mycket mer. Arbete omfattar inte bara att hitta optimala tekniska 
lösningar och korrekt implementera dem men även tänka att personalen som 
bör få information och utbildning i hur man ska hantera det annars kan det bli 
att den nya teknikens fördelar kommer inte till nytta, ett ökad stress bland 
personal samt ekonomiska förluster. Vilka ändringar bör det existerande 
systemet genomgå ofta grundar sig på resultat framtagna efter noggrann 
examination av det ursprungliga systemet. Resultat framtagna efter 
systemövervakning tillämpas ofta då utvärdering av det existerande systemet.  
krävs.  

2.1 Övervakningssystem
Ett nätverkshanteringssystem (eng. Network Management System, NMS) är en
uppsättning av applikationer och verktyg förutsedda för hantering av nätverkets
oberoende komponenter [2, kap. 21]. NMS kan användas för att övervaka både
mjuk-,  hårdvarukomponenter  och  nätverk.  Exempel  på  enkla
kommandobaserade verktyg som kan tillämpas för systemövervakning är ping,
top, vmstat  mm. Exempel på mer komplexa applikationer tillämpade i samma
syfte är Vistumbler, Netanalizer, Wireshark mm. 

Övervakning är möjligt att utföra även på ett centraliserat sätt då den krävande
informationen  från  nätverkets  fjärrpunkter  kan  sändas  till  en  bestämd
administratörsenhet över nätverk. Detta gör att en administratör är kapabel att
hantera  hela  verksamhet  med  hjälp  av  en  central  dator.  Simple  Network
Management  Protocol (SNMP)  [3],  [4,  kap.  3]  är  en  av  få  standardiserade
protokoll för övervakning och underhåll av IT- system över nätverk.  Internet
Ingineering Task Force (IETF) Request for Comment (RFC) 1155, RFC 1213,
RFC 1157  är  protokoll  som beskriver  struktur  och  väsentligheter  av  själva
SNMP.  Figur  1  illustrerar  SNMPs  arkitektur.  Det  finns  fyra  viktiga
komponenter i ett SNMPs övervakat nätverk:

– SNMP agent:  program  som  körs  på  olika  nätverksenheter  som  PC,
switchar, routrar mm som utför övervakningsservice: samlar in krävande
data och sänder dem till managern.

– SNMPs övervakad enhet är  en enhet  där agenten har installerats  och
körs

– SNMP manager: program som kommunicerar med ett antal agenter och
samlar in data från dem  

– Managment Information Base (MIB) är strukturerade textfiler eller en
databas, som innehåller beskrivningar av de specifika datavariabler som
avgör enheternas tillstånd. Varje MIB- variabel har ett unikt nummer  -
en objektidentifierare (eng. Object Identifier, OID).

Några exempel på OID för Linux-lika system:

3
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– total CPUs förbrukning: .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0 
– total RAMs användning: .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
– förbrukat HDs utrymme: .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.8.1 

Figur 1: SNMPs arkitektur [3] 

Kommunikation mellan managern och klienten är synkroniserad och initieras i
vanliga  fall  av  managern  då  agenter  svarar  på  förfrågan  [2,  kap.  21].
Standardlexikon består av följande:

– GET:  förfrågan  genererad  av  manager  för  att  få  variabels  värde
identifierad via OID i MIB

–  RESPONSE: är agentens svar på managers GET 
– GETNEXT: förfrågan genererad av manager för att få nästa variabels

värde identifierad via OID i MIBs hierarki
– GETBUKL:  förfrågan  genererad  av  manager  för  att  få  större

datatabeller från agenter
– SET:  förfrågan  genererad  av  manager  för  att  utfärda  konfigurationer

eller kommando
– TRAP: är asynkron varning som sänds av agent till  managern för att

indikera en signifikant händelse. 

4
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2.2 Utvärdering av hårdvaror 
Vilken prestanda hårda varor på en enhet bör ha beror först och främst på vilka 
uppgifter enheten bör klara av. Processor, minne och disk är de viktigaste 
fysiska komponenterna i varje enhet eftersom deras välmående ger en 
övergripande insikt om enhetens status.

Processor (eng. Centarl Process Unit (CPU)) är en hjärna i varje datasystem [2, 
kap. 29.4] . Den utför grundläggande matematiska och logiska beräkningar som
program anvisar. CPU-belastning beror ofta på processer som körs i för- eller 
bakgrund. De flesta applikationer bör inte belasta CPU:n mer 50 % under en 
lång tidsperiod. En CPU som är belastade över 75 % under en längre period bör
ersättas. 

Arbetsminne (eng. Random Access Memory (RAM)) har till uppgift att förvara 
data för processorns behov för stunden eller inom en snar framtid [5, kap. 8]. Ju
större arbetsminne en dator har desto mer information kan den lagra med snabb 
åtkomst för CPU, vilken leder till att fler program kan köras samtidigt. En låg 
arbetsminneskonsumtion är en bra egenskap. Den bör uppgraderas om 
konsumtionen överstiger 70%.

Hårddisk (eng. Hard Driver (HD)) är lagringsmediet för stora datamängder [5, 
kap. 10]. Hårddisken är där själva OS, applikationer och annat förvaras då 
datorn är avstängd. För lite ledig utrymme på hårddisken kan leda att systemet 
jobbar långsamt p.g.a. fragmentering. 

2.3 Utvärdering av nätverk
Bandbredden är en generell parameter för att utvärdera nätverkets kapacitet [6, 
kap1]. Den visar det totala antalet bitar som överföras genom en länk per 
tidsenhet -  sekund (bps). Megabits per sekund (Mbps). Terabits per second 
(Tbps) är enheter mer lämpade för att kunna referera överföringskapacitet i 
dagens nätverk då även enheter som Megabytes per second (MBps) och 
Terabytes per second (TBps) förekommer. När man pratar om 
internetuppkopplingen nämns ofta termer som nedladdning och uppladdning. 
Med detta menas att varje enskild användare både tar eller sänder data själv. Vid
nedladdning går dataflöde till användaren och vid upplandning går den från 
användaren. För det mesta kopplas privata personer mot internet med ojämn 
bandbredd i ned- och upp- riktningen då nedladdning brukar vara större än 
uppladdning. 

Beroende på behov kan olika mättningsmetoder för bandbredden tillämpas. När
ISP avtalar om konsumenters bandbredd brukar den maximala teoretiska 
bandbredden som kan nås via beviljad internetanslutning utan inkopplad 
utrustning i anslutningspunkten anges. 

Den effektiva bandbredden är den faktiska bandbredden som kunden är 
uppkopplad mot internet med. Vanligen tillämpas den för utvärdering av 
internetanslutningen avtalat med ISP. Om kunden är uppkopplad mot internet
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 via DSL eller mobilnät kan den maximala teoretiska banbredden och den 
effektiva bandbredden skilja sig avsevärt på grund av förluster i ledningar. 
Däremot brukar skillnaderna vid fiberanslutning eller stadsnät vara minimala.  

Genomströmning är en genomsnittlig maximal mängd av total data överförd per
tidsenhet, inklusive paketets overhead. Vanligen tillämpas detta för att utvärdera
kretsar inom det lokala nätverket.  Ett ökat antal strömmar försvagar 
uppkopplingen, eftersom att varje ström konsumerar sin egen del av 
bandbredden. 

Goodput visar mängden användbar data som överförs per tidsenhet. Dit räknas 
varken skadade paket, omleverans eller paketets overhead.

Intern överföringshastighet, är den maximala hastigheten som det lokala 
nätverket stödjer. 

2.4 Behov i bandbredden och hastigheter 
Ett nätverk sammankopplar enheter så att dessa enheter kan kommunicera med
varandra.  Alla  enheter  uppkopplade  mot  samma  router  delar  på  samma
bandbredd. Behov i storleken på bandbredden beror på de anslutna tjänsterna
och tjänsternas kvalitet. För att kunna streama en film i standardkvalitet (SD)
krävs det 3 Mbps (Megabit per sekund) och det krävs som minst 6 Mbps  för att
kunna titta film i HD-kvalitet (High Defination) utan avbrott. Om man läser en
tidning,  streamar  musik  eller  uppdaterar  ett  program blir  det  ytterligare  1,5
Mbps [7], [8].

När data överförs från ledningar som tillhör en internetleverantör till enheter i
det  lokala  nätverket  som  datorer  och  mobiltelefoner,  minskar  hastigheten
successivt.  Detta  förklaras  med  att  varje  enhet  som dataströmmen  passerar
under  sin  färd  till  mottagare  sänker  överföringshastigheten  med  en  egen
processkapacitet.  Hastigheten på en aktuell anslutning mellan två enheter blir
aldrig högre än den hos komponenten med den lägsta överföringskapaciteten.

Trådburen anslutning föredras framför trådlös då överföringshastighet, latens, 
samt säkerhet är kritiska. Trådburen anslutning tillåter hastigheter upp till 10 
Gbps via kabel cat-6. Kabel cat-5e kopplar enheter med hastigheter upp till 1 
Gbps [9, kap. 4]. 

En trådlöst uppkoppling är ett bra alternativ för gästnätverk då antal användare 
och deras position varierar. Routrar är kapabla att hantera val av kanaler för 
trådlös klientanslutning på egen hand. De skannar av alla kanaler först och 
väljer de som är lediga eller som är  minst belastade. Detta tillåter generös 
variering efter användarnas behov, dock är detta inte obegränsad.
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2.5 Trådlös  dataöverföring
Ett trådlöst nätverk använder elektromagnetiska vågor för dataöverföring. T.ex. 
så använder  Wireless Fidelity (WiFi) räckvidderna 2,4 GHz- eller 5 GHz-. 
Bärande signal genomgår modulering för att kunna transportera data och för 
detta finns utarbetade tekniker. 

IEEE 802.11-familjen innehåller standarder för dataöverföring via wifi [10].  
All trådlös nätverksutrustning som routrar, accesspunkter och nätverkskort är 
byggda på någon av dessa standarder. Den största skillnaden mellan 
standarderna ligger i den maximala dataöverföringshastigheten och räckvidden. 
Den ursprungliga standarden IEEE 802.11b hade stöd för 
överföringshastigheten på 11 Mbps. Standarden IEEE 802.11n jobbar både på 
2,4 GHz och 5 GHz-band. Den tillämpar Multiple Input Multiple Output  
(MIMO) - tekniken med hastigheter upp till 600 Mbps i teori via 4 strömmar. 
Standarden 802.11ac stödjer dataöverföring upp till 1300 Mbps i teori via 3 
strömmar och jobbar på 5 GHz-bandet [9, kap. 2.2]. 

För det mesta skiljer de teoretiska hastigheter angivna i standarder från de 
verkliga värdena avsevärd.  Delvis förklaras detta med vågornas natur. De 
tappar sin bärande styrka med ökad avstånd mellan kommunicerade källor. 
Vågorna har svårt att tränga sig genom fasta föremål, samt att de är känsliga 
mot andra elektromagnetiska signaler. Hur stor skillnad det blir mellan den 
teoretiska och den faktiska hastigheten beror på:

• avståendet mellan routern och klienten 
• vilken frekvensband som används 
• hur  mycket  störningar  som  finns  (fysiska  hinder  likväl  som

radiostörningar) 
• hur många andra nätverk som finns i närheten 

• hur mycket och hur många klienter som belastar det trådlösa nätverket
samtidigt. 

2,4 GHz- bandet är ett standardfrekvensband som är mycket trafikerat [10], 
[11]. De flesta trådlösa föremål som trådlösa möss, Bluetooth-enheter, trådlös 
videoöverföring m.m. använder detta bandet. Bandet indelas i 13 kanaler med 
20 GHz-bredd. Dessa kanaler överlappar varandra vilket leder till störningar 
som sänker överföringsprestandan. Egentligen finns separationer mellan 
kanalerna 1, 5, 9 och 13 vilket väldigt sällan används. Istället används enbart tre
kanaler: 1, 6, och 11 med 20 MHz separation emellan, se figur 2.

Figur 2: Kanalindelning på 2,4 GHz-bandet [9]
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Med 5 GHz- bandet tillkommer flera kanaler. 5 GHz-bandet har högre frekvens 
vilket kan ge en större bärande kapacitet om förutsättningarna uppfylls. 
Däremot har bandet kortare räckvidd än 2,4 GHz-bandet vilket förklaras med 
att högfrekvenser har svårt att tränga genom fasta föremål. Det blir inte lika 
mycket trafik på 5GHz-bandet tack vare att närliggande nätverk inte påverkar 
varandra på samma sätt som på 2,4 GHz-bandet. Praktiken visar att en router 
som jobbar på 2,4 GHz-bandet täcker en area på 46 meter i radie inomhus och 
upp till 92 meter i en radie utomhus. En router som jobbar på 5 GHz-frekvens 
täcker 1/3 av samma område, dvs. 15 meter inomhus [9, kap. 9], [10] med bra 
styrka på signal. Överföringssignal på 5 GHz-bandet är mer känslig för 
störningar än överföringssignal på 2,4 GHz-bandet och om man lyckas skapa en
bra täckning med stark signal på 5 GHz-bandet kommer det även innebära en 
bra täckning på 2,4 GHz-bandet. Praktiken visar att en basstation kan täcka 
cirka 60 m2 med  en femtedel av sin teoretiska hastighet på 5 GHz-bandet. Med 
basstation menas en trådlös router, en accesspunkt eller en repeater. 
Beräkningen är mycket ungefärlig och beror på optimal placering samt hur 
väggar och andra hinder dämpar signalen. En AC1200-router når t.ex. i 
verkligheten inte mer än 170 Mbps i 60 m2  område på 5 GHz-bandet då 
teoretisk hastighet ligger på 867 Mbps. För att kunna täcka dubbelt så stor area 
med bra WiFi- signal bör router kompletteras med en till basstation [9, kap 9]. 

2.5.1 Signalstyrka vid dataöverföring via WiFi

Signalstyrkan  har avgörande betydelse för överföringens kapacitet. En stark 
överföringssignal är en förutsättning till en bra överföringsprestanda med höga 
farter och  minimala förluster i form av tappade och korrupta paket. Receive 
Signal Strength Indicator (RSSI) är en indikator som tillämpas för utvärdera 
signalstyrka. Den mäts i decibel-milliwatt (dBm) och är har negativt värde. Ju 
närmare 0 värdet är desto högre signalstyrkan är.  Går värdet ner mot -94 dBm 
är signalstyrkan i princip obefintlig. -67 dBm är den minsta signalstyrka för 
applikationer som kräver mycket pålitlig, snabb leverans av paket t.ex. 
videoströmmande och Voice over Internet Protocol (VoIP) [12], [13]. 

2.6 IT-säkerhet 
IT-säkerhet har en nyckelposition i varje system då brister i den kan få 
konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ändamålsenlig 
och effektivt sätt. IT-säkerhet är ett komplext arbete riktat på att skydda 
företagets värdefulla tillgångar. Åtgärder riktas både på att skydda 
informationstillgångar samt utrustning där den förvaras och behandlas [14]. I 
Sverige präglas arbete inom IT-säkerhet hos företag först och främst av 
standarden SS-ISO/IEC 27002:2017 [15]. Detta dokument är utarbetat av 
Internationell Standardorganisationen (ISO) och den internationella 
elektrotekniska kommissionen (IEC) som vidare accepterades av Swedish 
Standard Institute (SIS), en organisation som bedriver standardiseringsarbete i 
Sverige. Dokumentet ger detaljerade rekommendationer om hur säkerhetsarbete
ska bedrivas av ledningen, hur anställda ska skyddas, hur tillgångar ska 
hanteras och hur åtkomst till information ska styras samt kryptografiska 
säkerhetsåtgärder, kommunikationssäkerhet, hur driftsäkerhet bör formas mm. 
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National Institute of Standards and Technology (NIST) är en organisation 
bedriven av USA:s handelsdepartement. Ett av huvudområdena är 
Informationsteknologi som utvecklar standarder och riktlinjer for IT, primärt 
standarderna NIST SP 800. Deras standarder jämställs med ISOs standarder i 
länder där ISOs standarder ej har ratificerats. I NIST Special Publication 800-
63B Digital Identity Guidlines” [16] föreslås följande rekommendationer för 
lösenordsstrategi:

– längden mellan 8 och 64 tecken
– lätta att komma ihåg men svåra att gissa
– lösenord ska vara långa och komplexa
– det bör finnas möjlighet att använda speciella tecken men det är inte ett 

krav
– förbjuda sekvenser eller repetitioner av tecken
– begränsa vanliga /förekommande lösenord 
– begränsa återanvändning av lösenord om det finns misstanke att den har 

blivit avslöjad
– begränsa kontextspecifika lösenord 

2.7 Säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering  är  en  åtgärd  riktad  på  att  minimera  förluster  om
användardata   och program kommer till skada eller blir förlorad. Med hjälp av
säkerhetskopior kan man lätt återställa det som skadats.  Säkerhetskopiering är
en viktig men resurskrävande åtgärd som kräver utökad antal av lagrande media
men belastar även nätverket då kopiering sker.  Säkerhetskopiering är en viktig
säkerhetsåtgärd  och  därför  omfattar  säkerhetskopieringspolitik  en  rad  av
noggranna beslut [2, kap.10] som:

– omfattning av kopiering d.v.s. vilken data bör omfattas av 
säkerhetskopiering. Inkrementell säkerhetskopiering är 
säkerhetskopiering av data som ändrades sedan senaste 
säkerhetskopiering gick. Den använder resurser sparsamt i jämförelse 
med fullständig säkerhetskopiering. 

– Frekvens, bör anpassas efter verksamhetens behov som  beror på hur 
ofta man ändrar data,  hur viktig datan är och hur ofta datan ändras. Ju 
viktigare data och ju oftare datan ändras desto oftare bör 
säkerhetskopiering ske. En rekommenderad intervall för 
säkerhetskopiering på ett  mindre företag med en anställd är en vecka [2,
kap. 10].

– lokalisering av media där den kopierade datan förvaras: man kan spara 
data på enheter placerade i samma LAN eller på enheter tillgängliga 
över internet. Tendens att spara data i ”molnet” ökar. Molnbaserad 
säkerhetskopiering har sina för- och nackdelar där bandbredden, 
gällande lagstiftning i länder där lagringsserver finns, 
tjänsteleverantörens trovärdighet, bredbandskonsumtion vid kopiering 
och återställning och tjänstekostnader är viktiga aspekter. 
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– typ av media där den kopierade datan förvaras. Olika typer av media har
olika livslängd, förvaringskapacitet, genomströmningskapacitet och 
inköpspriser. Dessa och andra av medians tekniska egenskaper bör man 
ta hänsyn till.

– åtkomstbegränsade åtgärder som omfattar kryptering och fysiskt skydd. 
Kopierad data förvarad okrypterad på lättåtkomliga enheter skapar 
säkerhetshål.

Symmetrisk kryptering är ett sätt att kryptera data då samma nyckel tillämpas 
både för kryptering och dekryptering. För det mesta tillämpas symmetrisk 
kryptering för kryptering av stora datamängder p.g.a. de mindre resurserna 
behövda i jämförelse med asymmetrisk kryptering. Exempel på symmetriska 
krypteringsalgoritmer är Advanced Encryption Standard (AES), Data 
Encryption Standard (DES) och 3DES. Nyckellängd har stor betydelse för 
krypteringsstyrka. Ju större nyckeln desto svårare är det för utomstående att 
knäcka kryptot. En kryptonyckel på 256-bit tillämpad för AES kryptering och 
ger en bra skyddsnivå [14, kap. 2]. 

2.8 Virtuell Privat Nätverk 

Virtual Private Network (VPN) [2, kap. 14] är en  krypterad anslutning mellan
två punkter via ett  öppet nätverk.  Med denna kan en enskild anställd på ett
säkert sätt ansluta sig till  ett nätverk på arbetsplatsen från t.ex. hemdatorn –
fjärråtkomst-VPN.  Plats-till-plats-VPN är  en  annan  typ  av  VPN förbindelse
som anknyter geografiskt åtskilda platser via virtuella länkar t.ex. olika kontor i
stora företag. Det finns några standarder som VPN system är byggda på. 

Internet Protocol Security protokoll (IPsec)  [14, kap. 6] är ett protokoll som
jobbar på det tredje nätverkslager i  den hierarkiska OSI -modellen.  Fördelar
med denna protokoll är att den fungerar både med IPv4 och IPv6 vilket gör att
program som jobbar i lager ovanför nätverkslager kan dra nytta av IPsec utan
behov  av  anpassning.  Protokoll  L2TP/IPsec (Layer  2  Tunnelig  Protocol/  IP
security) finns inbyggd i Windows system. L2PT används för att skapa själva
anslutningen och därefter används IPsec för kryptera trafiken.  IPsec tillämpar
stark kryptering och stödjer  både autentisering och kryptering.  Autentisering
försäkrar att paket kommer från rätt avsändare och har inte blivit ändrad under
överföringen. Kryptering förhindrar icke auktoriserade användare att ta del av
informationen  som  finns  i  dessa  paket.  L2TP/IPsec  anses  som  ett  pålitligt
protokoll fritt från kända säkerhetshål.  

Ett annat protokoll med öppen källkod är OpenVPN som tillämpar  Transport
Lager  Säkerhet   (eng.  Transport  Layer  Security  (TLS)).  TLS-  baserade
lösningar  erhåller  samma säkerhetsnivå  som IPsec,  men är  betydligt  mindre
komplicerad [2, kap. 14]. TLS jobbar i lager som ligger ovanför nätverkslagret
–  transportlagret.  Denna  tekniken  används  tillsammans  med  flera  olika
protokoll,  såsom HTTP, FTP, IMAP, POP och SMTP. Ofta sätts ett "S" som
ändelse på protokollnamnet för att indikera att protokollet tunnlas genom TLS,
t.ex. HTTPS.
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2.9 En intervju
En intervju är ett undersökningsverktyg som tillämpas ofta vid kravfångst då
befintliga system ska uppdateras eller nya system skapas. En intervju kan vara
av  två  former,  öppen  eller  sluten  [18,  kap.  3].  En  öppen intervju används
vanligtvis vid kvalitativa undersökningar då den som intervjuar har begränsad
kontroll. Detta beror på att intervjun inte har en specifik inriktning innan den
äger rum. Intervjuns validitet alltså i hur hög grad en intervju verkligen mäter
det man vill mäta är ett problem.  Öppna frågor, exempel vad, hur och varför
hjälper med få en generell bild av kundens situation och vilka utmaningar han
har.  Övriga problem med öppna intervjuer är att det även är svårt att anteckna
allt det som sägs. 

Vid sluten intervju är frågor som ställs förutbestämda s.k. stängda frågor. Det är
vanligt att frågorna som ställs har bara korta svar.  Denna form lämnar inget
utrymme till att ställa följdfrågor. Dessa frågor hjälper att reda på den specifika
information som krävs för att fullföra uppdraget på bästa sättet. Svarsalternativ
för stängda frågor är ”ja”, ”nej” med kommentarer och det alternativa svar ”vet
ej”.  

Fördelen  med  en  sluten  intervju  är  processen  lätt  kan  upprepas.  Nackdelen
innefattar  att  frågorna  kan  kännas  avgränsade  och  upplevas  som de  saknar
relevans.

Dessa  två  former  kan  blandas  vid  utförandet  för  att  kunna  få  en  maximal
uppfattning  om  vad  som  efterfrågas.  Vanligtvis  börjar  man  intervjun  med
stängda frågor och avslutar med öppna frågor där den intervjuade får säga vad
denne tycker och vill.
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3 Metod
Arbetet handlar om IT-system hos ett mindre företag. Det ska utvecklas, 
anpassas och förbättras efter påvisade behov. Målet med arbetet är att täcka 
gapet mellan det som önskas och det befintliga. Arbetet kommer bedrivas i 
projektform då det finns en bestämd tidsintervall och ett konkret mål. Däremot 
finns otydligheter i projektets utveckling. Vid startpunkt är även budgeten 
definierad i grova drag. Vid detta läge är agil arbetsmetod  mest lämpad [19, 
kap. 3] för att den tillåter hantering av förändringar då man inledningsvis har 
svårt att förutse utvecklingen. Hela process kommer brytas ner i mindre etapper
med mindre mål som ska formuleras. Vidare kan de omformuleras beroende på 
projektets utvecklingen. Generellt bör arbetet genomgå följande faser:

– förstudie
– design och konstruktion 
– uppsättning 
– avstämning och efterföljande utvärdering.

3.1 Förstudie
Förstudie är det första steget av en förändringsprocess som avgränsar projektets
område så att arbetet fokuseras på de väsentliga problemen och de områden i 
verksamheten så att den största nyttoeffekten kan uppnås. Målet med förstudie 
är att skaffa ett helhetsgrepp om det kommande arbetet då systemets flaskhalsar,
källor för slöseri och de hinder som står i vägen till ett bra presterande system 
kartläggs. Arbetsgång som ingår i förstudie är analys av verksamheten, 
granskning av viktiga dokument och standard samt rådfrågning av 
nyckelpersoner – användare/beställare. I detta syfte tillämpas intervjuer, 
frågeformulär, enkäter, fältstudier osv.  Förstudie i det aktuella projektet ska 
genomgå följande:

– kravfångst, en systematisk insamling av de önskade egenskaper och 
funktioner hos det färdiga systemet utifrån verksamhetens behov. Här 
definieras mål som bör uppnås vid projektets slut 

– nulägesanalys, välgrundad bild av nuläget i det befintliga IT-systemet 
som även påvisar prioriterade områden för utveckling

– behovsanalys är den slutliga etappen i förstudien där man ger svar på 
vilka potential som finns i systemet och vad som behöver göras för att 
uppnå dessa.  

 

3.1.1 Kravfångst

Kravfångst är ett arbete på att samla krav som ställs på det utvecklade systemet:
end-pointsenheter,  infrastrukturs  enheter,  nätverk  och  mjukvarustöd.  Här
planeras  för  hur  verksamheten  skall  förses  med  lämplig  datastöd.  Det  ska
användas tre källor för att hitta krav.  Den första källan är själva beställaren.
Denne ska definiera krav som hen är väl medveten om och insatt i för att förstå
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vad  som är  möjligt  att  lösa.  Den  andra  källan  är  uppdragstagaren  som har
fördjupad kunskap i ämnet, lagar, senaste tekniken, standarder mm. Den tredje
källan är dialog mellan beställaren och leverantören. Dialogen mellan dessa två
är det bästa verktyget för att hitta krav som är förväntade av beställaren men
inte uttalade och därför okända för leverantören. Den sistnämnda källan är ett
effektivt och rationellt verktyg för att nå ett bra resultat – ett rimligt användbart
system som stämmer överens med verksamhetens behov. 

3.1.2 Nulägesanalys

Nulägesanalys är ett effektivt verktyg för att lyfta fram systemets fördelar som
bör  utnyttjas  vid  genomförandet  och  för  att  samtidigt  bli  medveten  om
nackdelar och brister som bör åtgärdas [19, kap. 3]. Här analyseras faktorerna
som påverkar  projektets  genomförande.  Att  dokumentera nuläget  innebär  att
kartläggaren ska reda ut hur det nuvarande systemet är utformad och presterar. 

3.1.3 Behovsanalys

Arbetet bör gå ut på att definiera delar i det befintliga IT-systemet som har 
behov av utveckling/ förändring dvs. systemdelar som vid nuläget har sämre 
egenskaper, prestanda, säkerhet eller saknas helt än det som listas i 
kravspecifikationen. Här ska kontroll över ställda krav vara nödvändiga, 
genomförbara och uppfyllbara. Analysen lyfter även fram systemdelar som kan 
återanvändas. Behov av ändringen bör motiveras. Man ska sträva efter 
långsiktighet där hög prestanda är önskvärt samtidigt som det inte ska innebära 
onödiga kostnader. Därmed är rimlighet en viktig aspekt. I slutskede ska en 
kravspecifikation skapas där balans mellan stödets omfattning, prestanda och 
verksamhetens behov bevakas. Man ska utgå från de lägsta acceptabla nivåer då
högre värde är önskvärda om dessa kan nås utan extra utgifter och stora 
prestationer.  

3.2 En intervju 
En kvalitativ studie med intervju som metod kommer användas i alla etapper i 
förstudien: vid kravfångst, nulägesanalys och behovsanalysen. Syftet med 
intervjun är att skapa en helhetsbild om efterföljande arbete. Detta genom att 
definiera krav och önskemål som uppdragsgivaren/användaren förväntar sig att 
det förväntade systemet bör klara av/ ha samt vilka kända brister det finns i det 
nuvarande systemet. 

Genom att involvera användaren i ett tidigt skede säkerställs att det som ska 
utvecklas motsvarar verksamhetens behov. Man ska även tänka på att 
uppdragsgivaren som är systemets förvaltare och användare genom långvarigt 
arbete besiktar viktiga kunskaper om systemet och om hur det bör ändras. Här 
ska man även ta hänsyn till användarens datavanor, personliga krav och 
önskemål för att kunna designa en anpassad och användbar konstruktion. Med 
tanke på att den intervjuade inte har stora kunskaper inom IT bör frågor vara 
tydliga, konkreta och enkelformulerade.
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3.3 Övervakning

En övervakning och efterföljande analys grundat på övervakningsresultat är en
utmärkt  metod  för  att  kunna  utvärdera  enheter  och  nätverk.
Övervakningsresultat  och  examination  ger  en  rättvisare  bild  än
prestandaanvisningar  som  finns  i  tekniska  beskrivningar  och  manualer,
eftersom hårdvaror slits under exploateringstiden och prestanda försämras med
tiden. Men även prestandaanvisningar i manualer och tekniska beskrivningar får
användas i utvärderingssyfte ifall övervakning ej är möjlig.  

3.3.1 Hårdvaror

CPU, arbetsminne och hårddiskar är viktiga hårdvaror i varje IT-enhet [2 kap. 
29] som därför bör utvärderas för enheternas bedömning. Programmet PRTG är 
ett utmärkt verktyg för övervakning av IT-system. PRTG utgiven i olika 
versioner finns även som kostnadsfri version med begränsad funktionalitet. 
Verktyget är kompatibel med alla operativa system på PC. Verktyget stödjer 
SNMP [21], [22], Packet Sniffing, Cisco NetFlow, Windows Mangement 
Instrumentation mm. Applikationen tillhandahåller en mängd av sensorer som 
tillåter anpassad övervakning efter behov och presenterar dessa i form av 
tabeller och grafer. 

Figur 3: PRTG i arbete

Tidpunkt för hårdvarornas övervakning bör väljas då hårda varor belastas som 
mest. Därför ska man komma överens på förhand om en tidpunkt då 
användaren planerar att syssla med kontorsarbete. En generell regel som gäller 
de flesta övervakningar är att ju längre övervakning sker desto rättvisare bild får
man. Därför bör övervakningsperioden då den anställda aktivt använder IT-
systemet inte underskrida 4 timmar.

14



Uppdatering av  IT-stöd hos Markbyggarna AB
Tatiana Zakharina 2019-05-10

3.3.2 Nätverk

Syftet med nätverkskartläggning är att hitta flaskhalsar i det interna nätverket. 
Man ska sträva efter ett sådant lokalt nätverk som stödjer högre hastigheter än 
den  avtalade bandbredden med ISP. De vanligaste avgörande parametrarna för 
nätverkets status i de flesta system är signalstyrka vid trådlös anslutning, intern 
överföringshastighet samt bandbredd i riktning ner och upp [2, kap. 16]. De 
lämpliga verktygen för upptagning av dessa parameter är:

• Vistumbler mäter  WiFi-signalens styrka [23]. Programmet har en öppen
källkod, är kompatibel med alla OS, jobbar på 2,4 samt 5 GHz-bandet 
och har en grafisk interface mot användare. Verktyget är inställt så att 
RSSI på -24 dBm  motsvarar signalstyrka i full kraft  och RSSI på -100 
dBm indikerar en obefintlig signal.

Figur 4: Vistumbler i arbete

• Iperf är ett program för att utvärdera kapacitet i nätverkskretsar i det 
lokala nätverket: överföringshastigheter, överföringsfördröjning, antal 
skadade paket, paket ur ordning och antal tappade paket. Applikationen 
har en öppen källkod. Iperf fungerar så att den sänder en serie av 
provsignaler från klienten till servern. Servern fångar dessa signaler, 
utvärderar och sänder sedan svaret tillbaka. Den slutliga rapporten 
presenteras på klientens dator. Verktyget arbetar i två läge. I TCP- läget 
genererar avsändaren så mycket data som stöds av nätverket, medan den
i UDP- läge begränsar hastigheten antingen av programmet eller 
användaren. För mer information se [23], [24]. Verktyget är kompatibel 
med Windows och Linux.  

            Kommando för att starta verktyget:
              server: 

– iperf3.exe -s                      för session via TCP

               klient: 
– iperf -c X.X.X.X              mäter genomströmning via TCP-   

                                        anslutning med standardfönsterstorlek   
                                        där X.X.X.X är serverns IP-adress 
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Figur 5: Uppkopplingsschema för iperf -test

Server  kopplas  direkt  till  en router  via  trådburen  anslutning.  Länkens längd
mellan server och router bör inte överstiga 1,5 m för att minimera förlust av
signalstyrka. 

Figur 6: iperf-utskrift på en klientsidan 

• Speedtest-cli  [25] är ett kommandobaserat verktyg som testar den 
faktiska bandbredden i båda riktningarna. Verktyget har en öppen 
källkod men är bara kompatibelt med Linux-lika system eftersom ett 
förberedningsarbete krävs för att kunna komma åt den i en Windows 
miljö, se [26], [27] genom installation av Ubuntu i Windows. 

            Kommandoexempel : 
– speedtest-cli  -list                     listar tillgängliga servrar. Den    

                                                 närmaste server som har        
                                                 minsta fysiska avståndet bör väljas.

– speedtest-cli  --server XXX      mäter hastigheten i båda riktningarna 
                                                 där XXX - servernummer

Figur 7: speedtest-cli i arbete
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3.3.3 Kartläggning av säkerhetsaspekt 

Vid kartläggning av säkerhetsaspekter ska man med hjälp av intervjufrågor och 
egna observationer reda ut  säkerhetsläget i företagets system. Standarden SS-
ISO/IEC 27002:2017  [14] ska tas som stöd och anpassas efter företagets 
specifika drag och behov. Lösenord som används i företagets system  för 
inloggning utvärderas enligt NISTs rekommendationer, se kap. 2.6.
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4 Konstruktion
Förstudien  kommer  påbörjas  med  en  intervjuundersökning  med
uppdragsgivaren.  Det ska vara en strukturerad intervju då ett frågeformulär ska
förberedas  inför  det  planerade  besöket.  Frågeformuläret  ska  bestå  av  både
öppna och stängda frågor för att  kunna erhålla en omfattande bild angående
läget i det planerade och nuvarande systemet samt kända brister. 

4.1 Kravfångst

Det första steget i förstudiearbetet är kravfångst.  Insamling av informationen
nödvändig för att kunna definiera krav på det utvecklade systemet kommer ske i
första hand med intervjuer. Om all nödvändig information inte framkommer ur
intervjuer  kommer  den  vidare  samlas  in  med  hjälp  av  materialstudier  och
fältstudier.  Slutligen  ska  en  lista  över  egenskaper  –  kravspecifikation,  med
önskade systemegenskaper tas fram där tillämpningsområde, verkliga behov  av
prestanda beaktas. Följande punkter bör specificeras:

• Övergripande syfte med företagets IT-system samt antal användare som
systemet  bör  ha  stöd  till.   Även  så  bör  planer  på  framtida  tillväxt
inräknas. 

• Krav på enheternas hårdvaror specificerade efter enheternas funktion 
och tillämpningsområde: 
– processorns hastighet (MHz), belastningsgrad (%)
– minnets storlek (GB), belastningsgrad (%)
– lagringsutrymme (GB), belastningsgrad (%)

• Krav på nätverket: 
– total acceptabel bandbredd då hänsyn till antal potentiella användare

och deras behov tas
– area som det trådlösa nätverket bör täcka 
– den lägsta acceptabla signalstyrkan då man utgår från krav på 

tjänster och tjänsternas kvalité som trådlös anslutning bör klara av 
– den lägsta acceptabla bandbräden i det trådlösa nätverket

• Lista över nödvändiga applikationer för verksamheten
• Lista med säkerhetsaspekter då rekommendationer i SS-EN ISO/IEC 

27002:2017 och NIST som gäller lösenordspolitik, se kap. 2.6 ska vara 
stödjande:

– åtkomstbegränsning till hårdvaror, nätverk och den 
datainformation som företaget hanterar

– skydd mot skadliga koder och intrång 
– sårbarhetsresistans
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– lösenordspolitik 
• Lista över övriga egenskaper/funktioner som beställaren önskar 

implementera i systemet. 

4.2 Nulägesanalys
Det andra steget i förstudien är nulägesanalys. Enheter, nätverk och mjukvaror i
företagets system kommer undersökas. Resultatet ska vara avgörande för 
utvärderingen om dessa ska bevaras i systemet eller behöver uppgraderas, 
eventuellt ersätts dessa om uppgraderingen inte är lönsam. För att kunna mäta 
det  som bör mätas utan att verksamheten blir störd ska förberedningsarbete 
utföras först.

4.2.1 Hårdvarornas kartläggning 

Ett övervakningssystem kommer skapas. Övervakningsprogrammet PRTG [21] 
ska installeras på en separat dator - managern för att kunna övervaka utrustning 
i företagets nätverk dvs. klienter. Brandväggar hos klienterna bör justeras för 
kunna släppa igenom just sådant typ av service. 

PRTG ger ej möjlighet till att övervaka Netgear AC 1200 WiFi Modem Router 
för hemmabruk, och därför kommer prestandaanvisningar i manualer och 
tekniska beskrivningar användas i utvärderingssyfte. Prestandaövervakning på 
Canon MG 7550 Pixmaskrivare går utanför projektets ramar då dessa hårdvaror
inte har avgörande betydelse för företagets verksamhet.

4.2.2 Kartläggning av nätverket

Här ska man reda ut hur det nuvarande trådlösa och trådburna  nätverket 
presterar. Först ska man utföra dokument- och informationsinsamling som rör 
byggnadens fysiska mått och planlösning. Om företaget inte besiktar kontorets 
planritning ska det nödvändiga arbetet för att kunna skapa den utföras. Samtliga
infrastrukturella enheter i företagets nätverk ska markeras på planritningen på 
samma sätt som befintliga anslutningar mot ISP.  De potentiella hinder och 
störningskällor mot WiFi- signal från AP i kontorets nätverk ska notifieras, t.ex.
antal och placering av enheter som jobbar på radiovågor men som inte tillhör 
nätverket, dåligt avskärmade kablar ska notifieras och andra aktiva nätverk i 
närheten  ska kartläggas med hjälp av verktyg Vistumbler [22]. 

Nätverket ska testas då kontorslokaler är tomma och nätverket inte är belastat 
t.ex. under helgen eftersom de tillämpade verktygen konsumerar all tillgänglig 
bandbredd. Mätningen ska utföras då det inte finns andra enheter i närheten 
uppkopplade mot den aktuella AP via samma frekvenskanal för att kunna 
undvika bli störd. Programmet Vistumbler ska tillämpas för upptäcka andra 
nätverk i närheten och  kanaler som används. 

Först ska man hitta de punkter med svagaste signalstyrkan. En punkt per rum 
ska väljas med hjälp av verktyget Vistumbler. En PC ansluten via 5 GHz-bandet
med påslagen Vistumbler ska flyttas längst väggar. En plats där det lägsta 

19



Uppdatering av  IT-stöd hos Markbyggarna AB
Tatiana Zakharina 2019-05-10

RSSI- värde indikeras ska väljas som testpunkt. 5 GHz-bandet är mer lämpligt i
detta syfte eftersom att det är mer känslig för störningar än 2,4 GHz-bandet. 
Eftersom täckningen på 5 GHz-frekvensbandet alltid är sämre än på 2,4 GHz-
bandet så innebär det att om en bra 5 GHz-täckning leds bör även täckningen på
2,4 GHz-bandet vara bra. Däremot ska WiFi-täckning testas på bägge band i 
varje dedikerad testpunkt för att kunna få en relevant bild över 
överföringskapaciteten för varje band. 

För att underlätta arbetet, spara tid och minimera slarvfel ska 
övervakningsarbetet automatiseras med hjälp av Python-skripten  ”scan.py” och
”getInfo.py”. scan.py, se bilaga A. Dessa kommer anropa verktygen  Iperf och 
Speedtest-cli och sedan spara informationen presenterad på skärmen i text-filer, 
en för varje testpunkt. Skan.py ska köras på en testdator placerad i varje vald 
testpunkt. Script getInfo.py, se bilaga B, kommer vidare bearbeta all insamlad 
data och skriva ut det slutliga resultatet i en redovisande fil. 

4.2.3 Applikationer 

Under mjukvarornas kartläggning ska man identifiera de väsentliga 
programvaror för verksamheten som redan finns och användarens åsikter om 
dessa. Kartläggning ska ske huvudsakligen med hjälp av intervju. Man ska 
samla information om vilka komplikationer/fördelar användare stöter på vid 
användning av programvarorna, vad det kostar för företaget samt även notera 
mjukvarornas versioner för att verifiera om det finns behov av uppdateringen då
nyare versioner i vanliga fall har bättre stöd hos tillverkaren.

4.2.4 Kartläggning av säkerhetsbrister 

Vid kartläggning av säkerhetsbrister ska följande frågor redas ut: 
– Hur säkerhetsklassificeras datan som företaget hanterar?
– Vilka mobila enheter finns i företagets nätverk? 
– Vilken standarder tillämpas för trådlös anslutning och datakryptering?
– Finns det ett separat nätverk för gästanvändare?
– Vilka har fysisk tillgång till systemet? 
– Vilka har administrativa- och gäst-rättigheter?  
– Finns det åtkomstbegränsningar med lösenord på samtliga av systemets 

fysiska enheter och för trådlös anslutning?
– Tillämpas någon form av lösenordspolitik och om så, vilken?
– Vilka åtgärder tillämpas för att skydda systemet mot skadlig kod? Man 

ska observera brandväggar och antivirus program, om de är påslagna 
samt när de uppdaterades senast.  

– Finns det någon form av fungerande säkerhetskopiering?

4.3 Behovsanalys

Behovsanalys  är  det  sista  steget  i  förstudien.  För  att  ta  fram en  lista  över
systemdelar  som  har  förbättringsbehov  ska  man  tillämpa  enkla  jämförelser
mellan systemegenskaper definierade vid kravfångsten och systemegenskaper
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framtagna vid undersökningen av det nuvarande systemet. Delar som inte når
ställda krav bör listas ut. Vidare ska dessa ligga som underlag för förändring då
åtgärder riktade mot att uppnå kraven upptas. 

4.4 Design och uppsättning

Här ska man ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Om det är möjligt ska 
man föreslå flera alternativa lösningar och sedan motivera val av den 
lönsammaste. Varje förslag bör förutom implementeringssyfte och  inverkan på 
systemet innehålla anmärkningar om eventuella utlägg för inköp och underhåll. 
Listan med åtgärder ska presenteras för beställaren då han kommer ha möjlighet
att prägla systemet genom att godkänna eller förkasta förslagna åtgärder. Efter 
godkännande kommer uppsättningen stättas igång. 

Vid uppsättning av ett litet nätverk bör man ta hänsyn till följande [9, kap.10-
11, 16, 17],  [28], [12], [13] :

– trådburen anslutning ska föredras framför trådlös för nyckelviktiga 
noder 

– länkarnas längd mellan två enheter ska vara så kort som möjligt och får 
inte överstiga 50  meter

– nätverkskablar bör vara minst Twisten Pair (TP) Cat 5e eller av nyare 
standard

– basstationer som router och AP som hanterar wifi-signal ska ta så central
plats som möjligt mitt bland de trådlösa klienterna. De ska placeras så 
öppet som möjligt. Fasta fysiska hinder mellan basstationen och 
uppkopplade enheter bör undvikas

– repeatern bör placeras  halvvägs mellan en router och de trådlösa 
klienterna eftersom den förlänger signalen men ej är kapabel till att öka 
signalens styrka. Det kräver en bra ingångssignal och även en 
strömförsörjning.   

– RSSI signal får inte vara lägre än -67 dBm för att kunna klara av 
videoströmmande men högre värde är önskvärda. 

– ur prestandasynpunkt är det bättre att ha flera mellansnabba basstationer
än att ha färre jättesnabba

– krypteringsteknik WPA2 bör väljas av säkerhets- och prestandaskäl. 
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4.5 Avstämning och utvärdering 
Efter den praktiska delen är genomför ska man stämma av det som gjordes med 
det inplanerade. Om  planerade åtgärd inte kunde genomföras, eller blir utförda 
på en annat sätt än det som avtalades med uppdragsgivaren bör orsakerna till 
detta förklaras. För att kunna utvärdera förändringen i systemet ska 
övervakning av samtliga uppdaterade/uppgraderade delar av systemet 
genomföras på nytt med hjälp av samma verktyg som tillämpades i förstudiens 
nulägesanalysen. Däremot bör tidigarebestämda punkter för 
nätverksövervakning inte ändras för att kunna få ett jämförbart resultat. 
Värdena som man fick före och efter uppdateringen/uppgraderingen ska 
jämföras. Resultaten ska presenteras i tabellform och som stolp- och 
linjediagram. 
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5 Resultat
Som hade man planerat startade arbete med ett kontorsbesök och en intervju
med uppdragsgivaren för att kunna skapa en övergripande bild om kommande
arbete.  Den  insamlade  informationen  kompletterades  med  information
framtagen efter  systemets övervakning och informationsinsamling i litteratur
och på nätet om  ytterligare kunskaper i ämnet krävdes. Efteråt tagit man fram
krav  på  systemet,   övervakat  den  och  utvärderat  system  genom
egenskaper/funktioner av det ursprungliga systemet jämfördes med de ställda
kraven.  Under  efterföljande  möte  med  uppdragsgivaren  presenterades
utvärderingen och möjliga åtgärder riktade på systemets anpassning efter  krav
och  beställarens  personliga  önskemål.  Efter  beställarens  godkännande
implementerades åtgärder. Vid projektets slut utvärderades systemet på nytt för
att kunna se positiva förändringar i systemet. 

5.1 Kravfångst
Utarbetad  frågeformulär  med frågor  och ifyllda  svar  om företagets  framtida
planer och beställarens syn på  kontorets IT-system hos Markbyggarna AB finns
som bilaga C. Det framgår att syftet med IT-systemet är stödja och underlätta ett
typisk kontorsarbete som kräver företagets verksamhet. Företaget kommer även
i  framtiden  fortsätta  använda  sin  enda  dator  i  samma  syfte  dvs.  för
kontorsarbete.  Antal  kontorsarbetare  är  en  person.  Även  i  den  överskådliga
framtiden kommer antal användare förbli samma. Det kan förekomma upp till 2
gästanvändare på företagets kontor samtidigt. 

5.1.1 Krav på hårdvaror på enheter i företagets nätverk

Företaget behöver en router för att koppla ihop ett litet nätverk med begränsad
antal  användare.  Därför  krav  ställda  på  routers  funktioner  och hårdvarornas
egenskaper är inte höga men som minst bör router utfylla följande krav [29],
[30] (För krav på routers trådlösa teckning se kapitel 5.1.2): 

– Gigabit Ethernetportar 
– stöd för IEEE 802.11ac standarden 
– stöd för IEEE 802.11n standarden 
– stöd för HD Strömmande  
– CPU-hastighet 800 MHz
– RAM-storlek 128 MB

En dator för kontorsarbete enligt källor [31], [32], [33] bör uppfylla följande
krav:

– CPU-hastighet 2000 MHz
– RAM-storlek 8 GB
– Lagringsutrymme 500 GB
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Samtliga hårdvaror på enheter i företagets nätverk bör inte vara belastade mer
än 65% då typiska arbetsuppgifter utförs, se kap 2.2.   

5.1.2 Krav på nätverk 

Nätverket på företagets kontor ska fortsätta ha internetuppkoppling. Total antal
användare som det nämndes tidigare är 3 personer där två av dem gäster. Den
mest krävande tjänsten som nätverket bör klara av är videoströmmande som bör
fungera utan avbrott i visningen. Det krävs inte avsevärt hög bildkvalitet och
beställaren  nöjer  sig  med  High  Defination (HD).  Behov  i  bandbredden  är
summan av bandbreddsmängden som varje enskild användare förbrukar. Såldes
bör det 5 Mbps per användare räcka [7], [8], [9], [34], [36] för att kunna titta
filmer online i HD -kvalitet. Ytterligare bör varje användare ha 1,5 Mbps för
behov som uppdateringar, e-postsynkronisering och andra aktiviteter som kan
ske  parallellt  med  visningen.  Videoströmmande  bestämmer  även  krav  på
signalstyrkan,  se  kap.  2.5.1  Gäster  ska  ha  möjlighet  till  trådlös
nätverksuppkoppling från egna enheter. Gäster ska inte vara rörelsebegränsade
till något rum och ska kunna förflytta sig fritt inom kontoret med undantag för
arbetsrum.  Både 2,4 och 5 GHz-bandet bör därför vara tillgängliga. 

 Tabell 1: Nätverkskrav 

Nummer Krav Minimivärde

1 Bredband vid anslutningspunkt 20/5 Mbps

2 Signalstyrka för trådlös anslutning -67 dBm

3 Bandbredd vid trådlös uppkoppling 13/3 Mbps

5.1.3 Lista  över nödvändiga applikationer och beställarens önskemål

– mejlklient 
– webbläsare
– ordbehandlingsprogram
– faktureringsprogram 
– virusskydd
– VPN kanal som låter nå företagets PC hemifrån. 

5.1.4 Säkerhetskrav

Krav på autentisering och auktorisation [37] bör vara uppfyllda vilket innebär
att endast behöriga användare kan få tillgång till systemet. 

Åtkomst till systemets enheter som router, PC m.m. och nätverk ska säkras både
fysiskt då samtliga yttre dörrar till kontorslokaler bör vara låsta och med hjälp
av lösenord vid inloggningen till avsedda enheter. Lösenord som används för
inloggning  ska  följa  NISs  rekommendationer,  se  kap  2.6.  Samtliga
fabrikstilldelade lösenord ska bytas. Lösenordet ska vara långa och komplexa
som går lätt att komma ihåg men svårt att gissa, sekventiella 
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och standardlösenord förbjuds. PC:n bör vara konfigurerad så att användaren
loggas ut automatisk då användaren inte är aktiv. Rekommenderad intervall för
automatisk utloggning vid inaktivitet är 15 minuter. 

Installation av samtliga mjukvaror bör kräva administratörsbekräftelse. 

Gästanvändare bör få tillgång till gästnätverk om de anger korrekt nyckel. 

Wifi  Protected  Access (WPA)  version 2 med krypteringsalgoritm  Advanced
Encryption Standard (AES) ska föredras vid trådlös anslutning.  
 
Brandväggar  och  antivirusprogram  ska  vara  installerade,  uppdaterade  och
påslagna på samtliga PC:n.  Brandväggar ska vara uppdaterade och påslagna
även på routern.

Distansanslutningar till företagets nätverk bör ske via säkra VPN kanaler med
krav på autentisering och auktorisation. 

Det ska finnas ett fungerande system för datasäkerhetskopiering för att minska
risken för intrång, virus eller förlust av dokument eller annat om en hårddisk på
PC  skulle  krascha  eller  vid  stöld.  All  kritisk  data  bör  omfattas  av
säkerhetskopiering. Den bör vara automatisk och utföras regelbundet. Kopierad
data  bör  förvaras  krypterat  på  en  frånskild  enhet  från  originalets.   En
rekommenderad intervall för säkerhetskopiering på ett  mindre företag med en
anställd är en vecka [2, kap. 10].
 

5.2 Nulägesanals

Här har man försökt att skapa detaljerad bild över funktionalitet och prestanda i
det befintliga systemet. Man samlade information huvudsakligen med hjälp av
intervju, övervakning och tekniska specifikationer. Efteråt stamanställt resultat
presenterades i tabeller, grafer med följande kommentarer. 

5.2.1 Intervju

Ur intervjun, bilaga C, framkom följande: 
– enheter i företagets nätverk är en router för hemmabruk, en PC och en

skrivare
– användaren  är  inte  helt  nöjd  med  den  befintliga  trådlösa

internetuppkopplingen.  Han  upplever  den  som  seg  och  ibland  även
obefintlig på vissa platser i kontorslokalen

– det finns framdragen fiberanslutning som är ej i bruk.

5.2.2 Dokument- och informationsinsamling 

Nödvändig övervakning genomfördes och kontorets planritning har återskapats,
se figur 8. Kontorets totalarea är ca. 151 m2.  Inre väggar består av gipsskivor,
träregler, isolering och tapetpapper. Ytterväggar består även av tegelstenar. 
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5.2.3 Enheter 

Företagets system består av följande enheter:
– Netgear AC 1200 WiFi Modem Router
– HP 15 Notebook
– Canon MG 7550 Pixmaskrivare 

För att kunna stämma av hårdvarornas prestanda har ett övervakningssystem 
bestående av en manager och övervakad klient byggts. PRTG version 
18.3.43.2317 tillämpades. Övervakning pågick i 4,5 timmar då en användare 
utfört typiskt kontorsarbetare på en övervakad enhet, se  tabell 2.  PRTG ger ej 
möjlighet att övervaka Netgear AC 1200 WiFi Modem Router för hemmabruk  
därför det gick inte utvärdera  belastningsgrad av routers hårdvaror. Resten av 
information har tagits ur enhetens manual. 

Prestandaövervakning på Canon MG 7550 Pixmaskrivare går utanför projektets
ramar då dessa hårdvara inte har avgörande betydelse för företagets verksamhet.

Tabell 2: Hårdvarornas prestanda

Nr. Hårdvara
(inköpsår)

CPU RAM Lagring 

total,
MHz

belastning,
%

total belastning,
%

total,
GB

belastning,
%

1 Netgear AC 1200
WiFi Modem 
Router (2016)

880 - 128
MB

- 128
MB

-

2 HP 15 Notebook 
(2015)

2500 15 7,45
GB

45 913 10

5.2.4 Nätverket

– För nuvarande använder företaget ADSL-anslutning på 30/12 Mbps via
ISP Telia. Månadskostnad är på 429 kr utan momsavgift.

– Företagets befintliga nätverk är sammankopplad via en  AP 1200 Wifi
Modem  Router  placerad  i  arbetsrummet,  se  figur  8.  Routern  har  5
Gigabits Ethernet portar: 1 WAN och 4 LAN. 

– Routerns mjukvaruversion är 1.1.00.14.  

– Det maximala inomhusavståndet från routern är strax under 14 meter. 
– Det notifierades 4 aktiva signalkällor på 2,4 GHz-bandet och en aktiv

källa på 5 GHz med signalstyrkan upp till -59 dBm. 
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Figur 8: Kontorets planritning

För att få en mer exakt bild över kapacitet i det lokala nätverket genomfördes en
övervakning. 4 punkter, en per varje rum i företagets kontor, med den svagaste
signalstyrkan på 5 GHz-bandet hittades och markerades, se figur 8:

– P1 ligger  på 6,7 meters  avstånd i  arbetsrummet med öppen sikt  mot
routern. Det finns inte innerväggar emellan.

– P2 ligger på 8,7 meters avstånd i mötesrummet 1. Signalen från routern
passerar 2 ytterväggar, då den ena är gjord av tegel och den andra av trä
och glas samt en innervägg av gips

– P3 ligger på 11,8 meters avstånd i köket. Signalen från routern passerar
3 inre gipsväggar 

– P4  ligger  på  13  meters  avstånd.  Signalen  från  routern  passerar  2
ytterväggar. Den ena är gjord av tegel och den andra av är trä och glas
samt 2 gipsade innerväggar. 

Efter  sammanställd  övervakningsresultat  över  signalstyrkan  se  tabell  3  och
figur 9.
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Tabell 3: Signalstyrkan på 2,4 och 5 GHz-bandet

Punkt Avstånd från
router, m

Frekvensband,
GHz

Signalstyrka RSSI

dBm  %

P1 6,7
2,4 -47 87

5 -47 87

P2 8,7
2,4 -62 72

5 -61 74

P3 11,8
2,4 -66 64

5 -69 50

P4 13
2,4 -73 34

5 -76 28

Figur 9: Signalstyrka på 2,4 och 5 GHz-bandet 

Vidare inspekterades intern hastighet samt bandbredd vid internetuppkoppling i 
riktningarna upp och ned, se tabell 4, figur 10 – 11. 
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Tabell 4: Intern hastighet, internethastighet i valda punkter

Punkt Band LAN: Intern hastighet,
Mbps

WAN: Bandbred, Mbps

ner upp

P1
2,4 GHz 16,9 13,85 2,21

5 GHz 55,5 20,23 2,22

P2
2,4 GHz 15,8 9,91 2,21

5 GHz 46,3 17,36 2,22

P3
2,4 GHz 14,6 4,39 2,19

5 GHz 37,7 19,77 2,2

P4
2,4 GHz 14,3 1,13 0,93

5 GHz 17,1 4,79 2,16

PC Cat 5e 92,5 20,9 2,24

• Internetanslutning på 5GHz-frekvensbandet   i  punkt  4 har upphört 2
gånger under tiden då testerna genomförts.

Figur 10: Intern hastighet och bandbred på 2,4 GHz-bandet
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Figur 11: Intern hastighet och  bandbred på 5 GHz-bandet

Nätverksundersökningen visar att det finns följande problem:
– den mest avlägsen punkt P4 med 13 meters avstånd från router har de 

sämsta värdena vad gäller signalstyrkan, intern hastighet och bandbredd 
i båda riktningar på båda band.

– en svag signal på 5 GHz-bandet som nås i P4 orsakar ostabil 
uppkoppling. Enheter placerade i P4 tappar anslutningen periodvist.

– i punkterna P2, P3 och P4 ligger signalstyrkan  nära gränsvärdet, -67 
dBm på båda banden

– på 2,4 GHz-bandet i P2, P3, och P4 uppfylls  inte kravet på minst 13 
Mbps i riktning ned 

– på 5 GHz-bandet i P4 uppfylls inte anslutningskravet på minst 13 Mbps 
i riktning ner 

– krav på minst 3 Mbps vid internetanslutning i riktning upp nås inte 
varken vid trådlös eller trådburen anslutning 

5.2.5 Applikationslista

Företagets PC HP 15 Notebook har operativ systemet Windows 8 Home version
1803. På datorn finns de flesta nödvändiga  för verksamheten applikationer:

– en kostnadsfri mejlklient Windows Live Mail (WLMail) 2015 
– en kostnadsfri webbläsare Internet Explorer version 11.0.9600.19180
– ett inköpt ordbehandlingsprogram Microsoft Office Home 2014 
– virusskyddet Norton Security Premium som en prenumeration. 

Prenumerationen gäller ytterligare i 90 dagar. Årsprenumeration ca. 700 
kronor/år.

Beställaren är välbekant med dessa program och har inga ytterligare 
anmärkningar om dessa. Det saknas ett faktureringsprogram då beställaren 
skapar fakturor via en mall i ordbehandlaren. 
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5.2.6 Säkerhetsaspekter

Företaget  hanterar  känslig  information  vid  verksamhetens  utövning.
Informationen  har  höga  krav  på  sekretess,  riktighet  samt  tillgänglighet  där
förlust  av dessa kan innebära allvarlig negativ påverkan på egen eller  annan
verksamhet, dess tillgångar eller på den enskilda individen [37]. Informationen
omfattas  av  lagar  som ställer  krav  på  informationshanteringen,  bland  annat
GDPR [38], bokföringslagen och aktiebolagslagen. 

En fysisk tillgång till systemet har en person, företagets ägare. Denne har även
administrativa rättigheter i  systemet.  Krav på autentisering och auktorisation
uppfylls vid inloggningen. Däremot har samtliga inloggningslösenord en svag
säkerhetsstyrka och har inte ändrats på länge. Det går att installera applikationer
på företagets PC utan en administrators samtycke. 

Som det nämndes tidigare kan det finnas flera gästanvändare som flyttar fritt i
lokalen. De får koppla in i företagets nätverk trådlöst från egna enheter som
surfplattor  eller  smarttelefoner  mm.  Det  finns  inget  separat  nätverk  för
gästanvändare. Trådlös anslutning är säkrad med WPA2/ AES standarder.

En automatisk utloggning vid inaktivitet finns på routern men inte på företagets
PC.

Brandväggar är påslagna och det finns antivirusprogram, se 5.2.5. 

Det finns inte någon form av säkerhetskopiering och det finns inga lösningar för
fjärråtkomst till företagets nätverk. 

 

5.3 Behovsanalys och åtgärdsförslag
Genomförd övervakning visar följande:

– företagets enda PC besvarar krav som ställs på datorer för kontorsarbete
i  parametrar  vad  gäller  CPUs,  minnes  och hårddiskens  kapacitet  och
belastning. Det finns ett stort potential att fortsätta nyttja samma PC

– företagets router i frågor som gäller hårdvarornas prestanda, d.v.s. CPUs
och ARMs kapacitet, besvarar krav som ställs.   

– operativa system på företagets PC och router är föråldrade då det finns
nyare versioner. OS bör uppdateras till Windows 10 Home och version
1.1.00.30  motsvarande.  Uppdaterade  operativa  system  kan  bidra  till
bättre  säkerhet  och  har  vanligen  större  funktionalitetsutbud  på
tillverkarens bekostnad

– applikationer  nödvändiga  för  företagets  verksamhet  listade i  avsnittet
5.1.3:  mejlklient,  ordbehandlingsprogram  och  webbläsare  finns.
Faktureringsapplikation saknas. För förslagsalternativ se tabell 5. 
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• virusskyddet går ut inom kort. Förlängning av Norton Premium som
företaget använder nu kommer kosta företaget ca.  700 kr/ år.  Det
föreslås  antingen  byta  Norton  Premium  mot  en  billigare  paket
Norton Starter.  Kostnad för  Norton  Starter  är  450 kronor  /  år  då
Premium-paket innehåller funktionalitet  som företaget inte nyttjar.
Ett  annat  förslag  är  att  komplettera  det  inbyggda  virusskyddet,
Windows  Defender  som  är  ett  relativt  bra  virusskydd  med  ett
kostnadsfritt  anti-spion  program  för  att  kunna  nå  en  högre
säkerhetsgrad. 

• Ordbehandlingsprogramet  Microsift  Office  Home inköpt  år  2013.
Det finns inte behov av uppdatering och företaget har fortfarande
möjlighet  att  använda  den  så  länge  den  fungerar.  För
förslagsalternativ, se tabell 6.

– det  finns  inte  behov av större  bandbredd.  Bandbredden på 30/12 via
ADSL-anslutning  som  företaget  har  avtalat  med  Telia  motsvarar
företagets  behov.  I  verkligheten  får  företaget  internetanslutning  i
riktning ner ca. 21 Mbps. Vilket fortfarande motsvarar företagets behov.
Däremot är den faktiska internetanslutning i riktning upp lägre än det
som det som behövs och betydligt lägre än det som avtalats. Orsaken
ligger  utanför  det  lokala  nätverket  då  både  trådburen  och  trådlös
anslutning  har  samma låga  värde  på  cirka  2,2  Mbps.   Företaget  bör
reglera avtalsavvikelse med leverantören;

– de  trådlösa  signalerna  som  Router  Netgear  AC  1200  WiFi  Modem
utsänder är under acceptabel nivå, dvs. understiger -67 dBm i punkter
P3 och P4 på 5 GHz-band och i punkt P4 på 2,4 GHz-bandet. Vilket
sänker bandbredden vid trådlös uppkoppling samt ger  instabil  trådlös
anslutning. Åtgärder bör vidtas. För mer info se avsnitt 5.3.1;

– det finns inte någon form av säkerhetskopiering, en åtgärd för att öka
sårbarhetsresistens i system. För mer info se 5.3.2;

– det finns inte någon möjlighet för användaren att nå företagets nätverk
hemifrån vilket är beställarens önskemål. Åtgärd kan öka användarens
flexibilitet och spara resetider. För mer info se 5.3.3; 

– de flesta lösenord som används i företagets system är standardlösenord
som  är  för  korta,  enkla  eller  fabrikstilldelade.  Användaren  är  inte
medveten om behov i  ändringen av fabrikskonfigurerade lösenord på
inköpta enheter. Lösenorden bör förbättras, motsvarande till de kraven
beskrivna i 5.1.4;

– automatisk  utloggning  då  användaren  är  inte  aktiv  under  en  period
avgränsad  till  15  minuter  ska  konfigureras  på  PC.  För
konfigurationsanvisning se [39];

– PC  ska  konfigureras  så  att  installation  av  applikationer  ska  kräva
administratörens bekräftelse. För konfigurationsanvisning se [40], [41];

– routern  ska  konfigureras  med  separat  gästnätverk  så  besökare  kan
ansluta sig till företagets nätverk via gästnätverk.
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Tabell 5: Förslagsalternativ på faktureringsprogram 

Namn Funktioner Typ Annat Kostnad

Bokio [42] Bokföring, 
lönebehandling,
fakturering,
kundhantering

Molnbaserad, 
konto krävs

Äggs av Bokio AB. 
Följer svensk 
lagstiftning

Gratis. Prioriterad support 
och bokföringsexperthjälp 
är ej kostnadsfria

Faktura.nu
[43]

Fakturering, 
kundhantering,
offertsättning

Molnbaserad, 
konto krävs

Äggs av Imagine  it 
AB. Följer svensk 
lagstiftning

Gratisutgåva begränsad till
10 faktorer/månad, 
kundregister upp till 10 
personer. En 
prenumeration med ökad 
kapacitet och 
funktionalitet från 59 
kr/mån.

Faktura-
mall [44]

Fakturering Mall, typ: 
Microsoft 
Excel 
kalkulblad

Isolta AB Gratis

Isolta [44] Fakturering, 
kundhantering, 
offertsättning 
fodring.

Molnbaserad, 
konto krävs

Isolta AB Gratisutgåva begränsad till
10 faktorer/år, obegränsad 
kundregister. En 
prenumeration med ökad 
kapacitet och 
funktionalitet är från 99 
kr/mån.

Tabell 6: Förslagsalternativ på ordbehandlingsprogram

Namn Funktioner Licens Kostnad

Apache 
OpenOffice [45]

Ordbehandling, 
kalkylering, presentation, 
illustration, databas, 
ekvationsredigerare, 
diagrammodul

Apache License fri 
mjukvara utvecklad av 
Apache Software 
Foundation

Kostnadsfri

LibreOffice [46] Ordbehandling, 
kalkylering, presentation, 
illustration, databas, 
ekvationsredigerare, 
diagrammodul

GNU Lesser General 
Public Licenseri licens 
utvecklad av The 
Document Foundation

Kostnadsfri

5.3.1 Att öka routers räckvidd

En låg signalstyrkan i avlägsna från router kontorsplatser förklaras med ej 
optimal routers placering. För att kunna få bättre trådlös teckning bör man 
omplacera router så att den tar en central position i kontorslokal. Detta kommer 
ge en jämnare fördelning av signalstyrkan och följaktligen bättre trådlös 
internetuppkoppling. Däremot bör man tänka även på säkerhet då fysisk 
tillgång  till router bör begränsas för obehöriga och placering av router i rum 
där övriga besökare kan förekomma rekommenderas ej. 
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Även ligger den faktiska bredbandsuppkopplingen vid gränsen av det som 
företaget behöver.

 Även vid mest optimal routers placering kommer man inte undvika förluster i
bandbredden  i avlägsna platser särskild vid uppkoppling på 5 GHz-bandet. 
En annan alternativ är öka routerns räckvidd genom att komplettera den 
befintliga routern med extra basstationer. En basstation kan vara en trådlös 
router, en accesspunkt, en repeater eller någon typ av mesh-nod. Ur uppdraget 
framgår att gäster inte bör vara begränsade i sin rörelsefrihet förutom 
kontorsrum. Därför borde den totala kontorsarean som är på drygt 150 m2  

fördelas jämnt mellan samtliga basstationer. Preliminärt bör det räcka med en 
extra AP, då en station ska svara för  ca. 75  m2   var, se figur 12. 

Till skillnad från en repeater som bara ökar en routers räckvidd höjer AP även
den trådlösa dataöverföringskapaciteten genom att antal kanaler ökar p.g.a. att
varje accesspunkt skapar egna överföringskanaler. Däremot krävs en trådburen
anslutning  mot  routern  för  en  AP. Moderna  trådlösa  klienter  är  kapabla  att
släppa  anslutningen  och  byta  basstation  när  bättre  alternativ  erbjuds,  därför
krävs inte manuellt byte mellan stationer om klienten byter sin position vilket är
en uppskattad egenskap. 

Tabell 6: Förslagsalternativ på  lämpliga accesspunkt

Namn Drivs av/ 
Anslutning

Egenskaper Cirka 
pris

Netgear 
WAC505

Nätverksadapter, 
PoE+ / Kabel

Nätverkshastighet (Mbps): 
kabel - upp till 1000, trådlös – upp till 
1200, Dualband, Säkerhet WPA2, Dual 
band, broadcast, MIMO

1 000,00 kr

D-link DAP-
1665 
Accesspunkt

Nätverksadapter / 
Kabel

Nätverkshastighet (Mbps): 
kabel - upp till 1000, trådlös – upp till 
1200, Dualband, Säkerhet WPA2, Dual 
band, broadcast, MIMO

800,00 kr

TP-link 
Auranet 
EAP245 
Roaming- 
accesspunkt 

Nätverksadapter, 
PoE+ / Kabel

Nätverkshastighet (Mbps): 
kabel - upp till 1000, trådlös – upp till 
1750, Dualband, Säkerhet WPA2, Dual 
band, broadcast, MIMO

900,00 kr

Installation av en repeater anses som ett sämre alternativ med prestanda i åtanke
eftersom en vanlig repeater halverar den faktiska topphastigheten. Så länge 
trafiken till de repeaters- anslutna klienter ligger under hälften av hastigheten 
som själva repeater ansluten till routern påverkas inte klientens faktiska 
hastigheter. Repeaters kräver en bra ingångssignal och kan kopplas in trådlöst. 
Den bör placeras halvvägs mellan en router och klienterna.
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5.3.2 Säkerhetskopiering

En av önskemålen som beställaren uttryckt är åtgärder som ökar 
sårbarhetsresistans - datasäkerhetskopiering. Säkerhetskopiering finns även 
bland åtgärder rekommenderade i SS-EN ISO/IEC 27002:2017 Riktlinjer för 
informationssäkerhetsåtgärder. 

Data som ställer krav på säkerhetskopiering ändras relativt sällan. 
Säkerhetskopieringsfrekvens är en gång per vecka då rekommendationer som 
gäller små system med en användare tillämpades [2, kap 10] dygnstid då 
kontoret brukar vara tom dvs. på natten mellan kl 23.00 och 6.00. Den totala 
storleken på mappen som har behov av säkerhetskopiering är strax under 8 GB. 
Säkerhetskopior bör lagras på ett medium frånskilt från enheten där originalet 
förvaras. Kopierad data bör sparas i krypterad form. 

I första hand erbjöds en lösning som lagrar kopierad data på en enhet i det 
lokala nätverket - routern. En extern hårddisk ansluten till Netgear routern via 
USB-port krävs. Applikationen ReadyShare [47] är kompatibel med de flesta 
Netgear routers och ansvarar för automatisk datasäkerhetskopiering från datorer
i det lokala nätverket. Applikationen schemalägger kopieringen med angivna 
mellanrum lika som återställning.  En extern hårddisk på 1 TB kan man köpa 
för 600 kr. Förutom det kommer även CryptSync [48] tillämpas för 
synkronisering och kryptering av data före den säkerhetskopieras. 
Applikationen har en öppen källkod. Operationellt får man välja mellan 7-Zip 
eller GnuPGP krypteringslicens. CryptSync kan köras i bakgrunden så 
krypteringsprocessen ej blir synlig för användaren. 

Ett annan förslag för säkerhetskopiering är byggd på NAS, som har större 
funktionsutbud än föregående lösning. NAS:en kan kopplas direkt till en router 
för automatisk datasäkerhetskopiering från samtliga Windows datorer i 
företagets nätverk. NAS:en kan konfigureras så att den delar gemensamma filer 
mellan enheter i samma nätverket. Det finns även konfigurationsmöjlighet för 
behöriga användare att nå filer förvarade på NAS:en via internet. Marknadspris 
för NAS med lagringsutrymme på 2 TB är ca. 1700 kr vilket är betydligt dyrare 
än det första alternativet samtidigt som utökad funktionalitet inte kommer 
nyttjas fullt.   

Det finns även möjlighet att säkerhetskopiera data i moln, t.ex. Google Drive, 
Dropbox eller Backblaze. Fördelar med den här lösning är det skyddar data mot
de flesta typer av förluster: stölder, brand, hårddiskskador m.m. Däremot är ett 
kostnadsfritt alternativ begränsat i datamängden. Denna kan variera från 2 till 
15 GB, utökning av datamängden kostar som minst 50 kr/mån. 
En annan nackdel är att det krävs en bra internetuppkoppling för uppladdning 
vilket företaget inte har. 
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5.3.3 Fjärranslutning

Lösningar som låter en legitimerad användare nå en PC i LAN utifrån det 
lokala nätverket ökar flexibilitet och tillgänglighet. Däremot kan anslutningar 
öppna säkerhetshål. Därför är säkerhet en viktig aspekt som måste prioriteras 
högt när sådant arbete utförs.

Som utgångsläge bör följande aspekter beaktas:
– båda datorer, klient och server, har OS Windows
– anslutning ska ske utan användarhjälp på serversidan
– det helst ska vara kostnadsfritt
– anslutning ska vara säker 

Det finns olika alternativ som låter användare fjärrstyra en dator i ett annat 
nätverk. TeamViewer [49] är en applikation som tar hänsyn till samtliga 
nämnda aspekter. Den är en plattformsoberoende och kompatibel med de flesta 
OS. TeamViewer är en applikation som tillämpar Hypertext Transfer Protocol 
Secure (HTTPS) vilket skapar en krypterad kanal mellan enheter utan att 
routern och brandväggar konfigureras. Den tillämpar Transport Layer 
Sequrity Protocol (TSL), se kap. 2.7,  med Advansed Encryption Standard 
(AES) med 256-bitars symmetrisk nyckel för datakryptering. För 
nyckelhantering tillämpas Rivest–Shamir–Adleman (RSA)  på 2048 -bitar. Före 
sessionen etableras mellan en klient och en server, autentiseras enheterna först 
hos en medlande part -  alltså en TeamViewers masterserver - Proxy. Om 
autentiseringen är lyckad  tillåter masterserver kommunikation genom 
överlämning av publika nycklar. Vidare sker kommunikation utan medlande 
masterserver. För mer information och konfigurationsbeskrivning se [50], [52]. 

5.4 Åtgärdslista
Beställaren har godkänt följande åtgärder och utlägg, se tabell 5.  Beställaren 
vägrar uppgradera Windows 8 till Windows 10 p.g.a. han anser Windows 10 är 
mer komplicerad. Beställaren vill fortsätta använda Norton Premium så längre 
prenumerationsperiod har inte gått ut d.v.s. tills mitt av augusti år 2019. 

Tabell 5: Åtgärdsbeteckning

Nummer Åtgärder Pris, kr

1 uppdatering av operativa system på företagets router 
till den senaste versionen 1.1.00.30 

-

2 kontoregistrering hos Bokio -

3 automatisk utloggning och installationsbegränsning -

4 uppdatering av visa lösenord mot mer komplexa -

5 inköp av en TP-link Auranet EAP245 Roaming- 
accesspunkt, 
nätverkskabel Cat 5e 10 meter och installation 

900
 

160

6 gästnätverkskonfiguration -
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7 inköp av en extern 1 TB USB HDD och  
säkerhetskopieringssystemsimplementering byggd på  
Readyshare och CryptSync

600

8 installation av TeamViewer och 
fjärranslutningskonfiguration

-

totalt 1660

5.5 Uppsättning

5.5.1 Installation av AP

Enligt överenskommelsen med uppdragsgivaren installerades en AP i 
accesspunktsläge i köket. Kabeln Cat5e har dragits längst taket. Routern i 
arbetsrummet flyttades med 2.1 m, ser figur 12.  Avståndet mellan den närmaste
basstationen, AP eller routern, och valda punkter har minskat, tillsammans med 
antal hinder i form av inner- och ytterväggar samt kontorsinredning: 

– P1 ligger på 4,6 meters avstånd med öppen sikt mot routern
– P2 ligger på 4,6  meters avstånd till AP. Signalen passerar en gipsvägg
– P3 ligger på 4,3 meters avstånd med öppen sikt mot AP
– P4 ligger på 6,2 meters avstånd till AP. Signalen passerar en gipsvägg. 

Figur 12: Täckningskarta över företagets nätverk
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5.6 Avstämning och utvärdering
Samtliga åtgärder avtalade med uppdragsgivaren, se tabell 5, implementerades.

5.6.1 Nätverksutvärdering

Nätverkets kapacitet mättes på nytt. De slutliga värdena och förändringarna 
finns i tabell 6, 7, figur 13 - 21. 

Tabell 6: Signalstyrkan i valda punkter på 2,4 och 5 GHz-bandet

Punkt Avstånd från 
router, m

Frekvensband, 
GHz

Signalstyrka RSSI

dBm  %

P1 4,6
2,4 -36 95

5 -34 97

P2 4,6
2,4 -38 94

5 -41 92

P3 4,3
2,4 -32 98

5 -34 97

P4 6,2
2,4 -49 86

5 -53 83

Figur 13: Signalstyrkan vid trådlös anslutning
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Tabell 7: Intern hastighet, internethastighet i valda punkter

Pun
kt

Anslutning LAN: Intern hastighet,
Mbps

WAN: Bandbred, Mbps

ner upp

P1
2,4 GHz 30,1 20,57 2,21

5 GHz 67,8 20,79 2,23

P2
2,4 GHz 21,6 16,04 2,23

5 GHz 50,4 20,89 2,22

P3
2,4 GHz 38,2 20,33 2,21

5 GHz 80,1 20,84 2,23

P4
2,4 GHz 21,4 20,01 2,2

5 GHz 50,3 20,75 2,21

Figur 14: Förändring i P1 på 2,4 GHz-bandet

Figur 15: Förändring i P1 på 5 GHz-bandet
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Figur 16: Förändring i P2 på 2,4 GHz-bandet

Figur 17: Förändring i P2 på 5 GHz-bandet
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Figur 18: Förändring i P3 på 2,4 GHz-bandet

Figur 19: Förändring i P3 på 5 GHz-bandet
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Figur 20: Förändring i P4 på 2,4 GHz-bandet

Figur 21: Förändring i P4 på 5 GHz-bandet

Vidtagna åtgärder har positivt påverkat prestandan i det lokala trådlösa 
nätverket:

– den mest avlägsna punkten, P4 som nu ligger på 6,2 meters avstånd från
en basstation får fortfarande den lägsta signalstyrkan på båda band. 
Däremot har signalstyrkan ökat från -73 dBm till - 49 dBm på 2,4 GHz-
bandet och från –76 dBm till  -53 dBm på 5 GHz-bandet vilket 
överstiger ställd minimikrav på -67 dBm med en bra marginal 

– anslutning från P4 visar fortfarande den lägsta  internhastigheten. På 2,4
GHz-bandet är hastigheten 21,4 Mbps och på 5 GHz-bandet är den 50,3 
Mbps vilket är ett avsevärt förbättrat resultat
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– krav på minst 13 Mbps internetanslutning i riktning ned nås i samtliga 
punkter. Den lägsta bandbredden på 2,4 GHz-bandet notifierad i P3 är 
16,04 Mbps. På 5 GHz-bandet notifierades den lägsta bandbredden i P4 
som 20,75 Mbps 

– krav på minst 3 Mbps vid internetanslutning i riktning upp uppfylls 
fortfarande inte i någon av punkterna för orsaken ligger utanför det 
lokala nätverket 
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6 Slutsatser 
Det genomförda projektet har uppfyllt sitt syfte då prestanda, funktionalitet och 
driftsäkerheten förbättrades i kontorets IT-system. Projektet genomfördes med 
en låg budget. Beställaren anser att förändringarna inte har påverkat 
användarvänligheten negativt. 

Samtliga ställda mål har uppnåtts. Krav på företagets IT-system identifierades
med hjälp av en intervju och observationer. Ett anpassat övervakningssystem
konstruerades  med  tillämpning  av  PRTG,  verktyget  Speedtest-cli  och  Iperf.
Efter påvisade behov har IT-systemet förändrats  efter  överenskommelse med
beställaren . En av sådana är installation av en AP. Genom detta har företagets
lokaler fått bättre trådlös täckning med större överföringskapacitet  Den lägsta
signalstyrkan notifierad i det trådlösa nätverket på 2,4 GHz-bandet ökade från
-73 dBm till - 49 dBm och på 5 GHz-bandet från - 76 dBm till - 53 dBm.

Den lägsta Interna hastigheten notifierad i det trådlösa nätverket på 2,4 GHz-
bandet ökade från 14,3 Mbps till 21,4 Mbps, bandbredden ned har ökat från 
1,13 Mbps till 16,04 Mbps. 

Den lägsta interna hastigheten notifierad i det trådlösa nätverket på 5 GHz-
bandet ökade från 17,1 till 50,3 Mbps. Bandbredden ned har ökat från 4,79  till 
20,75 Mbps. 

Man har kommit fram till att internetanslutningen på 30/12 Mbps som levereras
av ISP Telia motsvarar företagets behov och det finns inget behov av 
uppgradering. Å andra sidan levererar ISP inte utlovad hastighet. De faktiska 
bandbredden i riktning ner är ca. 2/3 delar av den avtalade. Bandbredden  i 
riktning är ännu sämre - 1/6 del av den avtalade bandbredden). 

Som man förväntat sig når man på 5 GHz-bandet högre hastigheter samtidigt 
som bandet i större utsträckning lider av störningar. Via anslutning på 2,4 GHz-
bandet kan man få en stabilare trådlös anslutning som är mer resistent mot 
störningar över större area än på 5 GHz-bandet. 

Mjukvaror har uppdaterats och kompletterats så företaget erhållit ett bredare 
stödd mer anpassad efter företagets behov. Genom installation av ett webbaserat
löne- och faktureringsprogram har arbete med fakturor och primär redovisning 
underlättats och effektiviserats.

Beställaren avstod från uppgradering av OS på företagets dator då han anser att
Windows 10 är mer komplicerad än Windows 8.

Det visade sig att hårdvaror på företagets PC fungerar bra och att det inte finns 
behov av uppgraderingen. Det gick inte att utföra analys av routerns belastning 
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p.g.a. att routern för hemmabruk inte har tillräcklig stöd. Däremot har man tagit
hänsyn till routerns egenskaper som tillverkaren anger. Att köpa en 
professionell router är meningslöst eftersom att nätverket är litet, det finns inte 
stora behov av ökad funktionalitet och prestanda samt tillräckliga kunskaper i 
företaget för att kunna ta vara på det.  

Vidare har säkerheten i systemet ökat. Den har blivit mer resistent mot inbrott 
genom ökad kontroll över enheter i nätverket då enkla lösenord har bytts mot 
mer komplexa, en auto- utloggning på PC och gästnätverk konfigurerades. 
Även vidtogs återhämtningsåtgärder i form av säkerhetskopiering i fall 
incidenter uppkommer. 

IT-systemet har blivit mer flexibelt och tillgängligt för en legitim användare då 
en virtuell anslutning från företagarens privata PC till PC:n placerad på 
företagets kontor skapades. Med hjälp av applikationen TeamViewer har det 
blivit möjligt att nå företagets data utifrån, på ett säkert sätt. Denna åtgärd 
kommer i framtiden spara en hel del tid åt företaget. 

Det gick att genomföra arbetet med en låg budget tack vare lösningar byggda på
applikationer med öppen källkod samt kostnadsfria alternativ. Den totala 
kostnaden blev 1660 kronor för inköp av AP, HD samt en nätverkskabel. 

I framtiden finns det även möjlighet till att minska utgifter ytterligare genom att
ersätta Norton Premium antivirusprogram med ett billigare alternativ som 
Norton Security Starter eller med kostnadsfria alternativ. 

6.1 Etik och moral 
Under arbetets gång har etiska frågor och laglydighet beaktats. Att följa en god
yrkesetik  var  en  viktig  aspekt  för  mig  som  privat  person  men  även  som
företrädare  för  yrkesgruppen  -  nätverkstekniker.  Förutom  den  tekniska
lösningen har man ansvar att se till att uppdragsgivaren inte ska handla oetisk
eller olagligt i följd av dennes okunskaper eller i god tro då denne njuter av
projektets resultat framöver. 

Ett av projektets mål är  hålla en låg budget genom tillämpa mjukvaror med
öppen källkod och kostnadsfria alternativ. Därför tillämpade man program med
öppen  källkod  då  det  fans  alternativ  som  motsvarar  företagets  behov  och
förväntningar. Man tillämpade även  proprietära applikationer men man såg till
att  versioner  av  dessa  program  och  motsvarande  prisplan  är  tillåtna  i
företagsverksamhet.  Idag  finns  det  betydligt  fler  kostnadsfria  alternativ  för
privata personer än för företag samtidigt som kontroll  över nedladdning och
installation  av  dessa  är  obefintlig  i  praktiken.  På  detta  viset  ett  moraliskt
dilemma  att  ladda  ner  det  korrekta  alternativet  stått  på  sin  spets  vid  flera
tillfället under projektets gång.  
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Vid projektets slutskede anser jag att jag har lyckats bra med mitt uppdrag om
god moral och laglydighet, då samtliga implementerade lösningar följer svensk
lagstiftning  och  god  moral.  Beställare  som  är  den  slutlig  användare  av
lösningen har haft ett stort inflytande under projektets gång och som resultat
blivit ett ekonomiskt hållbart system som:

– är lätthanterlig med minimala behov i utbildning och handledning även
då det gäller användare med begränsade kunskaper

– på flera sätt använder och återanvänder tekniska resurser effektivare än
det ursprungliga systemet

–  mer effektivt använder mänskliga resurser
– där ekonomiska investering hade ett mycket begränsad karaktär genom

bara påvisade behov accepterades som inköpsunderlag
– minskar  säkerhetsrisker  då  en  rad  av  säkerhetsinriktade  åtgärder

vidtagits.

6.2 Rekommendationer 

– Beställaren bör överväga att byta ADSL - internetanslutning mot fiber. 
ADSL kommer prestera ännu sämre med tiden eftersom tekniken är 
föråldrad och underhåll av telefonnät nuförtiden är av begränsad 
karaktär. Idag erbjuder lokala internetleverantörer upp till 1 Gbps via 
fiber. Genomsnittligt pris för företag är 1500 kr/mån för 100/100 Mbps 
uppkoppling.

– Det rekommenderas att fortsätta ansluta enheter som tillhör företagets 
nätverk trådburet för att få  bäst anslutningsprestanda och säkerhet.

– Det rekommenderas att föredra 5 GHz-bandet framför 2,4 GHz-bandet 
vid internetanslutning inom LAN då det finns möjlighet. På 5 GHz-
bandet får man högre dataöverföring samtidigt som  den i mindre grad 
lider av störningar från grannätverk p.g.a. begränsad räckvidd med 
förutsättningen att signalen i företagets nätverk har en bra styrkan över 
kontorslokaler. 

– Ett förslag på ytterligare säkerhetsåtgärder är att säkerhetskopiera data 
även i ett moln,  dvs. på en extern dator i en serverhall hos profilerade 
företag. Säkerhetskopiering i ett moln är ett säkert sätt att förvara data 
skyddat mot de flesta angrepp om den lagrade datan är krypterad med 
tillräckligt stora nycklar. Däremot krävs det en bra internetuppkoppling.

– Ytterligare åtgärder som starkt rekommenderas för att bevara säkerheten
i systemet är att inte glömma uppdatera samtliga mjukvaror som 
applikationer, virusskydd och brandväggar när det finns nyare versioner 
tillgängliga.

– Fabriksinstallerade lösenord bör ändras då nya hårdvaror kopplas in i 
systemet. 
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Bilaga A
Pythonskript: skan.py
#! /usr/bin/env python
#
#Datateknik
# Skapat av Tatiana Zakharina [mailto:tazh1200@student.miun.se]
# Date: 01/04/19
# script for network analysis
# tool: iperf3,  speedtest-cli
# datacollection: internal speed and bandwidth
#

import subprocess
import time

#  placenotification
punktNr = raw_input("Enter P-nummer: ") 
serverIP = raw_input("Enter server IP: ") 

# create outputfile 
fileName ='P'+punktNr+'.txt'
subprocess.call(['touch', fileName])
 
# open file for registration
dataFile = open(fileName, 'a')

# call  iperf 
subprocess.Popen (["iperf3", "-c", serverIP],stdout=dataFile)
time.sleep (20)
 
#call iperf 
subprocess.Popen (["iperf3", "-c", serverIP, "-u"],stdout=dataFile) 
time.sleep (20)

dataFile.write ("\n")
# call speedtest-cli 
for counter in range (0, 30):

subprocess.Popen(["speedtest-cli","--simple"],stdout=dataFile)

#close outputfile 
dataFile.close()

52



Uppdatering av  IT-stöd hos Markbyggarna AB
Tatiana Zakharina 2019-05-10

Bilaga B
Pythonskript: getInfo.py
#
# Datateknik
# Skapat av Tatiana Zakharina [mailto:tazh1200@student.miun.se]
# Date: 01/04/19
# script för networksanalys 
# dataprocess
# WAN: Download, Upload, Ping, 
# LAN: Jitter, Lost/Total packages, Bandwidth
#
#! /usr/bin/env python
import re
import os
import fnmatch

# funktion for avarege value calculating 
def averageValue (target):
     #creation / restoration of lists and counters  
     newList =[]
     count=0   
     #dataselection   
     for i, j in enumerate(list):
          if j == target:

     count+=1
     tal=list[i+1]+'.'+list[i+2]
     newList.append(tal)
     newList = [float(i) for i in newList]
     numbersSum = sum(newList)  

     return str(round(numbersSum/(count),2));
 

# function for maximumvalue calculating
def maxValue (target):
     # creation / restoration of lists and counters  
     newList =[]  
     #dataselection  
     for i, j in enumerate(list):
          if j == target:

     tal=list[i+1]+'.'+list[i+2]
     newList.append(tal)  
     newList = [float(i) for i in newList]
     numberMax = max(newList)  

     return str(round(numberMax,2));  

for inFile in os.listdir('.'):
    list = []
    if fnmatch.fnmatch(inFile, 'P*.txt'):
         #create the outputfile
         ResultFile = open('result.txt', 'a')
         ResultFile.write ("\nInformation from "+ inFile +":\n")
         ResultFile.write ("_________________\n")  
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         #get information from the inpute file
         with open(inFile) as f:
             for line in f:
                 for word in re.findall(r'\w+', line):

      list.append(word.rstrip())
         
         #WAN: bandwidth calculation downstream
         out = maxValue(target="Download")
         # result output  
         ResultFile.write ("Download (WAN): "+out+" Mbit/s\n")

         #WAN:  bandwidth calculation uppstream
         out = maxValue(target="Upload")
         #result output  
         ResultFile.write ("Upload (WAN): "+out+" Mbit/s\n")

         #WAN: Ping-value calculating
         out = averageValue(target="Ping")
         #result output  
         ResultFile.write ("Ping(WAN): "+out+" ms\n")

 
         # LAN: connection speed (Mbit/s) 
         for i, j in enumerate(list):
             if j == "sender":

         ResultFile.write("\nIntern speed (LAN via TCP): ")
         ResultFile.write((list[i-5])+'.'+(list[i-4])+" Mbit/s\n")

         
        
         #LAN: Jitter (ms), lost /total package (units)/(%)  
         for i, j in enumerate(list):
             if j == "Jitter":   

         ResultFile.write("Jitter (LAN): "+(list[i+17])+'.'+(list[i+18])+" ms\n")
         ResultFile.write("Lost/Total (LAN): "+(list[i+20]))
         ResultFile.write('/'+(list[i+21])+" st ("+(list[i+22])+"%) \n\n")

        

         #close outputfile
         ResultFile.close()
        
          #remove indata-file
         os.remove(inFile)
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Bilaga C
Intervjuundersökning 

                                                        
Företag: Markbyggarna AB
Svarande: XXXX
Datum: 20-04- 2019

Nr: Frågor: Svar:

1 I vilket syfte används primärt 
företagets IT-system?

För vanligt kontorsarbete, bland annat  
fakturering, löneutbetalningar, 
kundkommunikation och annat 
pappersarbete.

2 Vilka är de som har tillgång till 
kontorets system och deras 
roll?

Jag är den enda primära användaren, 
men det kan även  finnas gäster.

3 Hur stora kunskaper inom IT 
du har? 

Jag har inte så stora kunskaper. Jag 
klarar av att skapa och skriva ut 
dokument, mejla men inte mer  
avancerat än så. 

4 Har kontorets system 
internetanslutning?

Ja.

5 Vilken internetleverantör har 
företag?

Telia

6 Vad är det för anslutningstyp, 
bredd och abonnemangspris?

ADSL 30/12 Mbps för 429 kronor utan 
moms.

7 Vad brukar gästanvändare göra 
på internet?

Surfa på webbsajter eventuellt streama 
filmer, lyssna på musik.

8 Var i kontorslokalerna får 
gästanvändare befinna sig? 

Gästanvändare är inte begränsade i sin 
rörlighet och får vara var som helst 
förutom kontorsrum. 

9 Vilka enheter bör 
gästanvändare få tillgång till? 

Gästanvändare får bara använda egna 
mobila enheter som smarttelefoner, 
surfplattor och bärbara datorer.

10 Är du nöjd med 
internetuppkopplingen?

Inte helt. Den trådlösa uppkopplingen är 
seg och fungerar inte som den ska i alla 
rum.

11  Är du nöjd med de befintliga 
funktionerna  i systemet?

För det mesta är jag nöjd. 
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12 Förutom internetabonnemang 
vilka utgifter förknippade med 
systemets underhåll och bruk 
finns?

Vi har årsprenumeration på 
antivirusskydd Norton Premium på 700 
kr/år.

13 Vilka ytterligare krav/ 
önskningar har du som gäller 
nätverk och IT-stöd?

- ha ett program som underlättar   
  fakturering. Numera skapar jag 
  fakturor i Word vilket är tidskrävande.
-  ha möjlighet att jobba hemifrån, dvs.   
  koppla hemdatorn mot kontorsdatorn    
  för att kunna utföra ärendena på denna.
- med jämna mellanrum spara data som  
  finns på kontorets dator på en  
  ytterligare enhet för säkerhetens skull.

14 Vilket operativ system har din 
dator hemma, vilken version?

Windows 8 

15 När senast ändrades 
inloggningslösenord på 
företagets datorer/ router?

Har inte vana att ändra lösenord och 
kommer inte ihåg när jag ändrat det sist.

16 Har företaget planer att byta 
kontorslokal eller öka lokalens 
area?

Nej.

17 Har företaget planer att öka 
antal kontorsarbetare?

Nej.

18 Har företaget planer att ändra 
specifika uppgifter för 
kontorets IT-system?

Nej.

19 Nämn de övergripande 
egenskaperna som det nya 
systemet bör ha

Det ska var enkelt att hantera, det ska 
vara mer flexibelt och effektivt. 
Systemet ska vara säkrare och så billig i 
driften som det går.
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