
Självständigt arbete på grundnivå

Independent degree project – first cycle

Datateknik
Computer Science

Problem med trådlösa nätverk

Frida Jansson
Jack Pettersson



MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Examinator: Magnus Eriksson magnus.eriksson@miun.se
Författare: Frida Jansson, frja1101@student.miun.se
Författare: Jack Pettersson, jape1201@student.miun.se
Utbildningsprogram: Nätverksdrift, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Nivå: B-uppsats
Termin, år: VT, 2014
Kurs: DT080G Datateknik (B), Självständigt arbete, 7,5 hp
Omfattning: 6523 ord inklusive bilagor 
Datum: 2014-06-11

mailto:magnus.eriksson@miun.se
mailto:jape1201@student.miun.se
mailto:frja1101@student.miun.se


Problem med trådlösa nätverk
Frida Jansson & Jack Pettersson 2014-06-26

Sammanfattning
Målet med detta arbete har varit att besvara frågan; ”Varför uppstår det så mycket 
problem med trådlösa nätverk?”. Detta har gjorts genom att studera relevant litteratur för 
att sedan kunna utföra två egna studier: en enkätundersökning och en laboration 
bestående av tre experiment. Teorin har framförallt hämtats ur kurser och material från 
Cisco. Undersökningen har hjälpt till att fastställa den generella datoranvändarens 
kunskaper om trådlösa nätverk. Respondenternas kunskapsnivå visade bland annat på 
skillnader i hur de använde sin utrustning; de med lägre kunskap om nätverk gick sällan 
eller aldrig in i sin routers webbgränssnitt. Det vanligaste problemet som uppgavs i 
undersökningen var en långsam trådlös hastighet; att uppleva svårigheter vid 
konfigurationen av en ny trådlös router visade sig däremot vara det mest ovanliga. 

Experimenten genomfördes med hjälp av två accesspunkter och två klientdatorer. De 
visade bland annat hur kanalöverlappning i trådlösa nätverk leder till minskad hastighet, 
och betonade även vikten av att välja rätt kanal. 

Avslutningsvis kunde vi konstatera att varken konsumenten eller teknikindustrin ensidigt 
kan beskyllas för problemen inom trådlösa nätverk. Båda två har enskilda saker att jobba 
på. Konsumenterna bör i allt högre grad ta reda på mer om den utrustning de använder 
för att undvika att ställa till problem, inte bara för sig själv men också för andra. Industrin 
skulle kunna underlätta genom att dra ner utvecklandet av nya standarder – och inte 
enbart fokusera på ökad genomströmningshastighet. 

Nyckelord: Trådlös datorkommunikation, Nätverksproblem, WiFi, 802.11, Felsökning,
Kanalöverlappning.
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Abstract
The goal with this research has been to answer the question;” Why are there so many 
problems linked to wireless networks?”. This has been done by studying the relevant 
literature to then be able to conduct two self-written studies: one survey and three 
laboratory experiments. The theory has been taken primarily out of courses and material 
from Cisco. The survey has helped to determine the knowledge of the general computer-
user in regards to wireless networks. The respondents level of knowledge showed, among 
other things, differences in the way they used their devices; those with less network-
knowledge rarely, or never, accessed their routers web-interface. 

The most common problem that was selected in the survey was a slow wireless speed; 
experiencing difficulties when configuring a new wireless router proved to be the most 
unusual one.

The experiments were completed through the use of two access points and two computer-
clients. They demonstrated, among other things, how channel overlap in wireless 
networks leads to a reduced data-rate, and also stressed the importance of choosing the 
right channel.

Lastly, the work revealed that neither the consumer nor the industry can be solely blamed 
for the problems that appear in wireless networks. Both of them have separate things to 
work towards. The consumers should, to a higher extent, find out more about the 
equipment they use to avoid causing problems, not only for themselves but also for others.
The industry could help by slowing down the development of new standards – and to not 
only focus on achieving higher throughput-rates. 

Keywords: Wireless data-communication, Network problems, WiFi, 802.11,
Troubleshooting, Channel overlap.
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Terminologi

Förkortningar och akronymer
802.11 beteckningen för IEEE:s trådlösa nätverksstandarder

CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, accessmetod för 802.11

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

GHz Gigahertz, enhet som används för frekvenser

MIMO Multiple-input, Multiple-output, ett radiosystem med flera mottagare och sändare

NMS Network Management System, verktyg som används för att övervaka nätverk

SISO Single-input, Single-output, ett radiosystem med endast en mottagare och sändare

SNMP Simple Network Management Protocol, protokoll som används för 
nätverksövervakning

U-NII Unlicensed National Information Infrastructure, licensfria 5GHz radioband.

Wi-Fi Term som används av Wi-Fi Alliance för att märka produkter.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Användningen av trådlös datorkommunikation har ökat markant de senaste åren, både 
hos privatpersoner och företag. Teknologin har gett upphov till lättare och smidigare 
anslutningsmöjligheter mellan datorer och routrar, men med denna fördel kommer även 
många problem. Att felsöka sin trådlösa datoranslutning har blivit ett vardagligt fenomen 
för många, men varför uppstår det så mycket problem kring just den här teknologi? Är det
användarens bristande kunskap som är problemet, eller är det teknologin som inte 
fungerar?

I denna rapport kommer vi först verifiera vilka problem som finns med trådlös 
datorkommunikation och sedan analysera dessa för att kunna ge förslag på hur de kan 
undvikas. Vi kommer även diskutera generellt kring vad som är  fel med den 
underliggande teknologin som får problemen att uppstå.

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att försöka brygga gapet mellan den generella 
datoranvändarens kunskap om trådlösa nätverk och den teori som får teknologin att  
fungerar.

1.3 Avgränsningar

Trådlösa nätverk är ett brett område med många intressanta teknologier, men för att 
undvika att gå ifrån syftet med rapporten så kommer vi hålla diskussionerna centrerade 
kring just problem med trådlösa nätverk och inte själva nätverksteknologin. Utöver 
rapportens grundläggande teoriavsnitt så kommer de tekniska aspekterna av problemen 
endast att tas upp om de är relevanta för diskussionen.

Vi kommer genomföra en enkätundersökning i projektet och eftersom syftet med denna är
att verifiera vanliga problem i trådlösa nätverk har vi valt en blind målgrupp som 
inkluderar både nybörjare och experter. Detta har gjorts för att bäst spegla den generella 
datoranvändaren.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

 Denna rapport har två huvudsakliga mål:

1.  Att verifiera, sammanställa och lösa nutidens vanligaste trådlösa nätverksproblem. 

2. Att bidra till diskussionen kring trådlösa nätverk och på så sätt hjälpa utvecklandet av 
ny trådlös datorutrustning.
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1.5 Översikt

Rapporten består av 5 kapitel:

Kapitel 1 - Introduktion till ämnet och information om vad rapporten kommer ta upp. 

Kapitel 2 - I den här delen av rapporten presenteras grundläggande teori angående 
trådlös datorkommunikation. Bland annat så kommer det att finnas information om de 
olika nätverks- och säkerhets-standarderna samt en beskrivning av deras egenskaper. 
Teoriavsnittet ska ge läsaren tillräcklig kunskap för att kunna förstå resten av rapporten.

Kapitel 3 - Det tredje kapitlet kommer att bestå av två delar. I den första delen kommer vi 
att ge en sammanfattning av enkätundersökningen, en mer detaljerad analys av denna 
kommer att finnas I diskussions-delen. Här kommer det också att göras försök för att hitta 
paralleller mellan olika typer av användare och olika typer av problem, för att bättre förstå
hur dessa problem uppstår.

I den andra delen av metod-kapitlet visar vi hur vi gått till väga för att sätta upp våran 
labbmiljö och hur topologin ser ut. 

Kapitel 4 – I det fjärde kapitlet kommer vi att presentera och analysera resultaten från 
enkätundersökningen och laborationen.

Kapitel 5 - Rapporten avslutas med en diskussion gällande framtidens trådlösa 
datorkommunikation. Vi kommer ge förbättringsförslag baserade på egen erfarenheter 
och information vi fått via projektet, i hopp om att tillföra nya insikter till diskussionen. 

1.6 Författarens bidrag

1.6.1 Arbetsfördelning

Båda projektdeltagarna har bidragit till alla delar av rapporten men arbetet har ändå 
fördelats mellan dem för att hinna med. Jack har skrivit majoriteten av kapitel 1 och har 
ansvarat för laborationen i kapitel 3 och 4, medan Frida har skrivit majoriteten av kapitel 2
och har ansvarat för enkätundersökningen som tas upp i kapitel 3 och 4. I det sista 
kapitlet, diskussionen, har båda bidragit med egna tankar och har låtit den andra komma 
väl till tals. Övriga delar har skrivits mestadels tillsammans.

1.6.2 Förkunskaper

Vi har båda goda förkunskaper inom ämnet då vi tidigare läst kurserna nätverksteknik (I 
& II) samt Avancerad Routing och Switching (II). Jack  har även gått en kurs i trådlösa 
nätverk hos Avantis AB som är Skandinaviens ledande distributör inom trådlös 
datorteknik.

1.6.3 Egna studier

Som vi tidigare nämnt så kommer vi utföra en enkätundersökning som vi själva författat. 
Undersökning är baserad på ovanstående kunskap och egna erfarenheter av problem i 
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trådlösa nätverk.

Utöver enkätundersökningen kommer vi också sätta upp en labbmiljö för att verifiera och 
analysera problemen beskrivna av enkätdeltagarna. I de tre experimenten kommer vi även
undersöka hur problemet tekniskt påverkar problemen.
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2. Teori
2.1 IEEE Standarder

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)[1] är en icke vinstdrivande organisation
som arbetar med att standardisera teknologier, bland annat trådlös datorkommunikation. 
Standarden som IEEE har tagit fram för trådlösa nätverk har beteckningen 802.11 och finns
i flertalet varianter. Nedan följer en kort översikt och jämförelse över de olika versioner 
som används i dag:

802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac

Utgivningsår 1999 1999 2003 2009 2013

Maximal teoretisk
hastighet (Mbit/s)

54 11 54 600* 3466.8*

Kanalbredd
(MHz)

20 20 20 20/40 20/40/80/160

Frekvensband
(GHz)

5 2.4 2.4 2.4 & 5 5

* 600 Mbit/s med 40 MHz kanalbredd och 64-QAM 5/6 modulation[5]
* 3466.8 Mbit/s med 160 MHz kanalbredd och 256-QAM 5/6 modulation[6]

IEEE 802.11 a och b lanserades tillsammans år 1999 och var den första uppdateringen av 
originalstandarden. Skillnaden mellan a och b är att 802.11a använder det tidigare helt 
oanvända frekvensbandet 5GHz medans 802.11b använder det då befintliga 2,4GHz-
bandet.

Kommunikation på högre frekvensband ger upphov till snabbare överföringshastigheter 
och eftersom 802.11a använde ett högre frekvensband en 802.11b så hade denna version av
standarden en mycket högre överföringskapacitet (4x).
Trots detta var det 802.11b som blev den mest använda standarden, på grund av två 
anledningar: 

1. Utrustning som använder 2,4GHz-bandet är inte kompatibel med enheter på 
5GHzbandet och eftersom all tidigare utrustning använde sig av 2,4GHz-bandet var
användare skeptiska till att byta.

2. Räckvidden för utrustning som använder 5GHz-bandet är betydligt mindre än 
utrustning som använder 2,4GHz-bandet[2]. Detta, kombinerat med faktumet att 
trådlös datorkommunikation tappar hastighet ju svagare signalstyrkan är gör att 
den praktiska skillnaden av överföringskapaciteten mellan de olika standarderna är
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minimal.
År 2003 lanserades det en ny standard: 802.11g. Den här versionen av standarden kunde 
komma upp i samma hastighet som 802.11a men använde samma frekvensband som 
802.11b. Nu kunde man alltså få det bästa från båda världarna. 

Men vad hände med dom som började använda 802.11a på 5GHz-bandet? Nu var deras 
utrustning utdaterad trots att de använde den ”bättre” standarden.

För att lösa detta kom år 2009 ytterligare en standard ut, nämligen 802.11n. Den här 
versionen av standarden kan kommunicera på både 2,4 och 5GHz-bandet. 802.11n är idag 
den mest använda standarden. Anledningen till varför den kan komma upp I så höga 
hastigheter är MIMO[3] (multiple-input, multiple-output). Innan N kom ut så använde sig 
trådlösa enheter endast av en sändare och en mottagare, detta kallas även för SISO (single 
input, single-output). 

802.11ac har ännu inte hunnit fått kommersiellt stöd då standarden godkändes så sent som
december 2013.

Alla dessa standarder fungerar olika bra med varandra, vissa är designade att fungera 
med deras föregångare medan vissa andra inte alls kan kommunicera med nyare 
standarder. Detta kan ge upphov till problem då många enheter använder olika 
standarder. 

2.2 Kanaler

Går man in mer detaljerat på frekvensbanden som nämnts ovan (2.4 & 5 GHz) så ser man 
att de är uppbyggda av en bredd av olika frekvenser. Till exempel så innefattar inte 2.4 
GHz bandet hela bredden från 2.4 till 2.5 utan istället bredden mellan 2.400 och 2.4835. För
att hålla reda på alla dessa frekvenser portionerar man in dem i så kallade ”kanaler”. 

I 2.4Ghz bandet finns det totalt 14 kanaler. I Europa får endast kanalnumren 1 – 13 
användas. Alla dessa har unika frekvenser och en bredd på 5 MHz mellan dem.

Datorkommunikation sker på ett 20 MHz spektrum, detta betyder alltså att trots att en 
dator kommunicerar på exempelvis kanal 6 så används spektrumet för kanaler 4, 5, 7 och 8
också. Detta gör att ”kanalöverlappning” sker om kommunikation sker på olika, 
närliggande kanaler. En oskriven regel har skapats som rekommenderar att man endast 
ska använda kanalerna 1, 6 och 11. Dessa tre kanaler har tillräckligt avstånd mellan sig för 
kommunikation kan ske utan överlappning/störningar[4].
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Vissa routrar har en funktion som ger upphov för anslutning med 40 MHz, vilket gör 
anslutningen snabbare, men orsakar större kanalöverlappnings-zon. 

En annan sak att ha i åtanke med 2.4 GHz bandet är att det inte bara används av trådlösa 
802.11 enheter, utan även av mikrovågsugnar, radiostyrda bilar/flygplan m.m. Dessa 
ignorerar fullständigt kanalerna och kör sitt eget race[7].

Många routrar och accesspunkter har förmågan att själva välja den optimala kanalen 
genom en funktion som automatiskt väljer en kanal. Utförandet av detta varierar beroende
på tillverkare och modell, men många utgår från de trådlösa nätverkskanaler de upptäcker
i närheten.

Med 5 GHz bandet däremot så är problemet med överlappning mycket mindre påtagligt. 
Där finns det totalt 23 kanaler att använda som inte stör varandra. Däremot så finns det 
inte lika stor internationell kontroll på vilka kanaler som får användas, 5 GHz är nämligen 
uppdelat I fyra mindre band (U-NII). Beroende på vilket land man bor i så är det olika 
regler gällande användningen. Vissa länder förbjuder till och med helt användningen av 
något U-NII band. Till skillnad från 2.4 GHz bandet så är risken väldigt liten att stöta på 
övrig utrustning (såsom mikrovågsugnar) som kan ge upphov till störningar.

2.3 Fysiska störningar

Många olika saker kan ge upphov till störningar I ett trådlöst nätverk. Några har redan 
nämnts ovan, nämligen kanalöverlappning och störande utrustning I närheten. 

Med fysiska störningar menas till exempel exempelvis väggar och reflekterande material. 
Det förra dämpar signalen och beroende på hur tjock väggen är så blir dämpningen olika 
stor. Reflekterande material såsom vatten eller glas kan göra att signalen studsar och sedan
kommer fram till mottagaren som korrupt. Till och med mänskliga kroppar dämpar 
trådlösa signaler, något som de flesta säkert inte tänker på. 

2.4 Wi-Fi

Utöver kompatibilitetsproblemen mellan de olika frekvensbandet har kompatibilitet 
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mellan olika företags utrustning också varit ett stort problem i trådlösa nätverk. År 1999 
skapades därför ytterligare en organisation vid namn ”Wi-Fi Alliance”[8] (då Wireless 
Ethernet Compatability Alliance) som satte ut för att lösa detta. Organisationen gav ut 
riktlinjer för hur företag skulle producera sina produkter för att göra dom kompatibla med
andra tillverkares. Om produkten skapades enligt dessa riktlinjer och blev godkänd på 
Wi-Fi Alliance's interoperabilitetstest så blev produkten ”Wi-Fi Certified” och fick då 
förses med Wi-Fi logotypen som alltså innebär att produkten fungerar ihop med andra 
bemärkta produkter.

Själva ordet (Wi-Fi) står egentligen inte för någonting och har ingen betydande mening. 
Det är bara en marknadsterm för Wi-Fi Alliance märkning av produkter. Det har dock 
kommit att bli ett mycket vanligt ord för att generellt benämna trådlösa nätverk, oavsett 
om det handlar om ett hemmanät, företagsnät eller ett stort stadsnät.

2.5 CSMA/CA

Till skillnad från icke-trådlösa enheter som använder sig av full-duplex, dvs. att de både 
kan skicka och ta emot data på samma gång, så opererar ett trådlöst nät I halv-duplex[9]. 
Trådade enheter kan, p.ga full-duplex, upptäcka kollisioner aktivt. Trådlösa enheter 
däremot, limiterade p.ga halv-duplex, försöker att undvika kollisioner bäst de kan. Till 
hjälp har de Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (CSMA/CA). När en 
kollision har skett så sätts en så kallad ”backoff-timer” igång för varje trådlös enhet som 
kommunicerar i nätverket. Denna timer har ingen fast tid utan sätts till en slumpmässig 
tid, för att undvika att flera enheter börjar skicka data igen samtidigt.

I och med 802.11ac så kommer denna teknik att utvecklas till att det faktiskt ska gå att 
använda full-duplex i trådlösa nätverk[9].

2.6 Uträkning av nedladdningshastighet

Under laborationsdelen av rapporten kommer resultaten att presenteras i hur stor 
överföringskapacitet en enhet har. Mätningen kommer alltså att handla om hur lång tid 
det tar för en enhet att ladda ner en fil i en viss storlek.  Enhetsbeteckningarna för detta är 
Kbit/s (Kilobit/sekund) och Mbit/s (Megabit/sekund).

Det sker ofta en förväxling mellan bit/s och byte/s, följande text utreder eventuella 
oklarheter:

En ”bit” är den minsta enheten i datorspråk (binärt). 

8 bit = 1 byte.

Så när någon laddar ner i 8 bit/s så laddar de ner i 1 byte/s.

Dagens teknologi har dock en mycket högre överföringskapacitet så därför har man gjort 
enhetsbeteckningar för större värden:
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1 kilobit = 1024 bit. 

1 kilobyte = 1024 byte.

Ännu större beteckningarna fortsätter på samma sätt:

1 megabit = 1024 kilobit. 

1 megabyte = 1024 kilobyte

Så när någon laddar ner en 1 gigabyte (1024 megabyte) stor fil på en sekund laddar dom 
inte ned i 1 gigabit/s utan i 1 gigabyte/s, vilket är 8 gigabit/s.
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3. Metod
3.1 Enkätundersökning

En enkätundersökning har genomförts i syfte att upptäcka vilka slags nätverksproblem 
som människor i allmänhet upplever ofta i sin vardag. Den riktar sig alltså inte främst till 
teknikkunniga och avancerade användare, utan till den generella massan som har en 
varierad förståelse för nätverk. Med hjälp av Google Forms, dvs. Googles egna gratis-
verktyg för att skapa enkäter, har frågeformuläret producerats och därefter distribuerats 
till respondenter med hjälp av en direktlänk. Enkäten skickades ut via sociala nätverk och 
även via mail till vänner och bekanta, målet var inte att nå ett visst antal personer utan att 
upptäcka vad folk i allmänhet upplever för problem med sitt nätverk.

Det blev totalt 8 frågor i enkäten, varav de flesta erbjöd en möjlighet för respondenten att 
ange ett eget svar, utöver de alternativ som fanns att tillgå. Frågorna går att se i sin helhet i
Bilaga A. Inledningsvis ställs en fråga där den som besvarar enkäten får bedöma vilken 
kunskapsnivå personen ligger på. När detta sedan kopplas samman med övriga frågor går
det att se hur de med ingen eller liten kunskap hanterar problem till skillnad från de som 
anser sig vara experter. 

Den centrala frågan i formuläret är den som specifikt handlar om nätverksproblem, och då
främst när det gäller trådlös anslutning. Med hjälp av denna fråga, och en 
uppföljningsfråga som handlar om hur ofta problemen uppstår, så tillkommer det 
kunskap om de problemområden som anses vara de mest förekommande. Detta kommer 
att vara till stor hjälp vid labbarbetet, där de vanligaste problemen kommer att ha störst 
fokus.
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3.2 Nätverkslaboration

3.2.1 Hårdvara

För att kunna genomföra följande tester har vi satt upp en labbmiljö med 2 accesspunkter 
av modellen TP-Link TL-WA901ND. Dessa är identiska förutom faktumet att ena är av 
version 2 och den andra version 3. De har stöd för IEEE standarderna B, G och N på 2,4 
GHz bandet. Med hjälp av dessa accesspunkter har vi undersökt hur kanalöverlappning 
kan uppstå och vilken påverkan kanalöverlappning har på datorkommunikation. Utöver 
accesspunkterna har vi även 1 stationär dator, 2 trådlösa klienter och en switch till 
förfogande.

3.2.2 Mjukvara

För att testa nätverket under stress har vi satt upp en FTP server med mjukvaran ”FileZilla
server”[10] på den stationära datorn. De 2 trådlösa klienterna har varsitt konto till servern 
och på dessa konton finns en 1 GB stor fil som kommer att användas för att utföra 
mätningar.

För datainsamling används en gratisversionen av programmet PRTG[11], vilket är ett 
NMS(Network Monitor System), som samlar in och tolkar data från enheters nätverkskort 
via SNMP(Simple Network Monitor Protocol)

För att se närliggande nätverk och verifiera inställningar används en äldre gratisversion av
programmet inSSIDer[12].
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3.2.3 Topologi

Nedan följer en bild av hur labbmiljön ser ut.  
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4. Resultat
4.1 Enkätstudie

Totalt 68 personer svarade på enkäten. Utav dessa var det endast en person som aldrig 
hade upplevt något problem med trådlösa nätverk. Respondenternas initiala kunskap om 
trådlösa nätverk var jämnt fördelad:

Det vanligaste problemet som hela 21 % hade upplevt nån gång var en upplevd seg 
hastighet. Tätt följt av en internetanslutning som ibland försvinner (20%) och en router 
som ibland behöver startas om för att fungera (18%).

Dessa problem uppkom ibland (51%) eller mycket sällan (38%). För en mindre del 
respondenter (9%) så uppkom de ofta.

Svaren skiljde sig åt beroende på vilken kunskapsnivå respondenten hade:
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För att förtydliga den sista stapeln (kunskap), med denna menas att respondenten hade 
någon form av kunskap inom ett eller flera av följande områden:

● Trådlösa nätverkskanaler

● Säkerhetsstandarder; såsom WEP och WPA

● IEEE 802.11 standarder såsom a, b, g, n

● Portforwarding, en teknik som används för att öppna nätverksportar i routern

Totalt sett hade 84% av respondenterna kunskap om en eller flera utav ovan nämnda 
saker.

Här går det att se att de som var mest benägna att fråga om hjälp var de med en redan låg 
kunskapsnivå. Det var dessutom väldigt ovanligt att dessa respondenter ändrade några 
inställningar på sin router.

De personer med hög kunskapsnivå angav att de aldrig hade bett om hjälp vid 
nätverksproblem. Detta går hand i hand med deras höga kunskap och deras benägenhet 
att själv konfigurera sin enhet. 

Av de totalt 65% som någon gång använt sig av sin routers webbgränssnitt så hade de 
flesta bytt lösenord (23%), tätt följt av en återställning av routern (20%) och en ändring av 
trådlös nätverkssäkerhet (19%).

Den fullständiga sammanställningen och all statistik går att se i Bilaga B.
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4.2 Nätverkslaboration

4.2.1 Automatisk kanalplaceringsfunktion.

I det här experimentet har vi undersökt hur den automatiska kanalplaceringsfunktionen 
(även kallad ”dynamiskt kanalval”) på accesspunkterna i labbmiljön fungerar.

● Först startade vi AP1 med auto-funktionen på. Eftersom inga andra trådlösa 
nätverk fanns i närheten så AP1 la sig på kanal 11+7. Lägg märke till att den valde 
en 2 kanaler, detta tyder på att auto-funktionen använder 40 MHz spektrumet.

● Efter det startade vi AP2 med auto-funktionen på. AP2 märkte att AP1 låg på kanal 
11+7 och la sig därför på kanal 1+5  (De kanaler som låg längst bort ifrån AP1).

● Sedan stängde vi av Auto-funktionen på AP2 och la den istället manuellt på kanal 
11+7. 

Trots att AP1 fortfarande hade auto-funktionen på så bytte den inte till någon annan kanal.
Båda punkter ligger nu alltså på kanal 11+7 trots att ena accesspunkten fortfarande har 
auto-funktionen på.

Den automatiska kanalplaceringsfunktionen på dessa accesspunkter byter alltså endast 
kanal en gång vid uppstart, sedan ligger den kvar på den valda kanalen statiskt. Detta 
kanske inte är fallet för alla accesspunkter/routrar på marknaden men det tyder ändå på 
att problem med kanalplacering enkelt kan uppstå om någon i närheten inte har 
funktionen igång.
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4.2.2 Effekten av kanalöverlappning

I det här experimentet har vi undersökt  i vilken utsträckning kanalöverlappning påverkar
trådlös datorkommunikation.

För att mäta överföringshastigheten på enheterna använder vi oss av de hård- och 
mjukvaror vi beskrev i metod kapitlet.

I det här experimentet genomfördes följande fyra mätningar:

1. Överföringskapaciteten av en enhet utan andra trådlösa nätverk på i närheten. (som
referens)

2. Överföringskapaciteten av en enhet när det fanns en annan trådlös enhet i närheten,
kopplad till en annan accesspunkt, på samma kanal.

3. Överföringskapaciteten av en enhet när det fanns en annan trådlös enhet i närheten,
kopplad till en annan accesspunkt, på samma kanal, som också aktivt laddade ner.

4. Överföringskapaciteten av en enhet när det fanns en annan trådlös enhet i närheten 
kopplad till en annan accesspunkt, på en icke-överlappande kanal, som också aktivt
laddar ner.

Dessa mätningar utfördes flera gånger tills resultaten blev konstanta.

Accesspunkterna är konfigurerade att använda 20 MHz och 802.11n standarden. 
Resultaten nedan visar statistik från C1's nätverkskort:

Test 1 – Ingen överlappning

Resultat för filöverföringen:

Under optimala förutsättningar kunde klienten ladda ner filen på 145 sekunder med en 
topphastighet på ~95,92 Mbit/s och en genomsnittshastighet på ~56,49 Mbit/s.

Test 2 – Inaktiv överlappning
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Resultat för filöverföringen:

Överföringen blev klar på 154 sekunder.

Trots att båda accesspunkterna låg på samma kanal så var skillnaden inte speciellt stor 
mellan Test 1 och Test 2 (9 sekunder). Detta tyder på att så länge ingen aktivt skickar data 
på ett trådlöst nätverk så spelar kanalöverlappning ingen större roll.

Test 3 – Aktiv överlappning

Resultat för filöverföringen:

Överföringen blev klar på 330 sekunder.

När båda klienter aktivt laddade ner från FTP servern så märktes en drastisk skillnad. 
Genomsnittshastigheten gick ner till 24,82 Mbit/s (31,6 Mbit/s förlust). Det tog alltså 56% 
längre tid för klienten att ladda ner filen med kanalöverlappning.
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Test 4 – Aktiv, utan överlappning

Resultat för filöverföringen:

Överföringen blev klar på 363 sekunder på C1 och 154 sekunder på C2.

Detta test gjordes ursprungligen för att verifiera att om man konfigurerar en router på 
kanal 6 och en på 11, så märks ingen överlappning, men som resultatet visar så var detta 
förvånansvärt inte fallet. 

Klienten ansluten via kanal 11 fick prioritet över klienten ansluten via kanal 6.
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4.2.3 Fältstudie av kanalöverlappning i praktiken.

Hittills har vi bara mätt effekten av kanalöverlappning mellan två accesspunkter, men i 
praktiken är det oftast fler enheter inblandade. I ett lägenhetskomplex i Stockholms 
innerstad analyserade vi närliggande nätverk via inSSIDer:

Det låg över 60 nätverk på 2,4 GHz bandet i närheten. Nätverken låg spritt på alla kanaler 
(inte bara 1, 6 och 11) och många routrar använde även 40MHz spektrumet, trots att det 
var så tätt vilket ledde till ännu mer överlappning.

Den bästa kanalen vi hittade, både utifrån manuell och automatisk tilldelning, visade sig 
vara kanal 6. Denna kanal delades med 8 andra routrar och 17 routrar till låg på 
närliggande kanaler (4, 5, 7 och 8).

Överföringskapaciteten mättes på samma sätt som i det andra experimentet, (Tyvärr utan 
PRTG) och under optimala förutsättningar kunde 1 GB filen laddas ner på 1575 sekunder 
(~26 minuter) med en genomsnittshastighet på 5,2 Mbit/s.

Internetanslutningen i lägenheten låg på 22 Mbit/s - de som bodde i lägenheten kunde 
alltså inte ens uppnå sin fulla internethastighet via den trådlösa anslutningen.

Ett ytterligare test gjordes också genom att ändra bandbredden till 40MHz på 
accesspunkten. Trots att denna funktion ska ge upphov till högre hastigheter ledde den till
att överföringskapaciteten gick ner till låga ~2 Mbit/s. Dessutom så bröts anslutningen till 
accesspunkten var ~40:e sekund (pga timeout) så vi lyckades aldrig ladda ner hela filen 
med den här funktionen på.
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5. Diskussion
5.1 Enkätundersökning

Även om testgruppen var någorlunda liten (68 personer), så hade ändå alla utom en 
person någon gång upplevt ett eller flera problem med trådlösa nätverk. En Google-
sökning på ”wireless network problems” genererar 153 miljoner resultat, vilket pekar på 
att det är väldigt vanligt att någon gång uppleva problem med denna teknologi. 

Som det gick att se i kapitel fyra så går kunskap hand-i-hand med respondenternas 
benägenhet att fråga om hjälp och att konfigurera sin router. De som redan får hjälp 
regelbundet (främst de med låg kunskap), har nog aldrig haft en anledning att på eget 
bevåg krångla med sin router. De med högre kunskap verkar besitta en mer proaktiv roll, 
där 89% någon gång har ändrat en inställning i sin router, kanske i hopp om att förebygga 
framtida problem. 

En tredjedel av de tillfrågade hade mellan 6 och 10 trådlösa enheter anslutna samtidigt I 
sitt hem. Vilka standarder eller teknologier dessa stödjer är oklart men med tanke på att 
endast 22% uppgav att de hade kunskap om 802.11 standarder, så kan det inte vara många
som medvetet kollar upp vad deras enheter stödjer. Vissa av dessa standarder mixar sig 
inte bra med andra och kan rentav göra att den trådlösa routern måste anpassa sig och 
således begränsa sin hastighet.  

Det vanligaste problemet, upplevd seg hastighet, är också det mest diffusa problemet av 
de som listades i undersökningen. Det kan bero på en rad olika anledningar och är därför 
svårt att föreslå en enkel lösning till. I-och-med frågans utformning är det oklart om den 
låga hastigheten syftade på intern trafik (LAN) eller Internet-trafik. Att uppleva seg 
hastighet på nätet när man faktiskt betalar för en långsam uppkoppling kan ju inte direkt 
ses som ett problem. 
Däremot så finns det många saker, som faktiskt går att testa, för att åtgärda problemet. 
Routern kan behöva andra inställningar, t.ex. att den enbart ska stödja en viss 802.11 
standard eller att den ska använda sig av en annan kanal. Många trådlösa nätverk i 
närheten som överlappar varandra kan faktiskt begränsa hastigheten kraftigt, något som 
gick att se i fältstudien. 

I enkäten så ställdes inga frågor om någon form av fysisk ändring har gjorts, såsom att 
flytta utrustningen till ett annat ställe eller att eliminera störande apparater från 
omgivningen (mikrovågsugnar m.m.). Kanske är detta något som folk I allmänhet inte 
tänker på i första laget, eller så är det helt enkelt omöjligt att genomföra (fysiskt sett). 

En annan intressant detalj var det problemet som minst personer upplevde, nämligen 
svårigheter att konfigurera en nyköpt trådlös router. Detta pekar på att tillverkarna gör sitt
jobb när det gäller att ta fram produkter som är enkla att komma igång med. En nyköpt 
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router idag brukar ju oftast ha ett konfigurerat SSID och lösenord, det enda som krävs av 
användaren är att koppla in utrustningen i eluttaget och ansluta. Självklart säkerställer 
detta inte att produkten kommer att fungera problemfritt, men det är åtminstone otroligt 
enkelt även för den ovana användaren.

Det näst minst vanliga problemet var fel som uppstod vid försök att öppna portar på 
routern. Detta resultat var i högsta grad förväntat, då det först och främst är ett väldigt 
specifikt problem som sällan uppstår för den vanliga användaren. Det känns främst som 
något som används av mer avancerade användare, när de vill tillåta en specifik tjänst eller 
protokoll att ansluta genom routern. 

Ett annat problem, som hela 18% någon gång hade upplevt, var att routern krävde en 
omstart för att fungera igen. Detta är också ett problem där det är svårt att peka ut en 
direkt orsak. Går att jämföra med att starta om en Windows-dator vilket, på ett nästan 
magiskt sätt, brukar lösa många problem. Att ändra vissa inställningar på en router kan 
också kräva en omstart för att förändringarna ska slå i kraft.

Vad gäller den personliga integriteten så samlade inte enkäten in någon form av 
identifierbar information. Varken namn, ålder, kön, mejladresser eller IP-adresser sparades
i någon form. Enkäten är nu stängd och tar inte emot några fler svar men kommer 
självklart att tas bort när arbetet är slutfört, då den redan existerar i sin helhet i rapporten.

5.2 Nätverkslaboration

Laborationen gav mycket intressant, men också underlig data.

Experimentet som undersökte den automatiska kanalplaceringsfunktionen visade på två 
ganska stora brister i funktionen:

1. Att funktionen använder 40 MHz spektrumet. Vi anser att detta är en ganska avancerad 
inställning som kan medföra en hel del problem (för en själv och andra i närheten) i och 
med den större överlappningszonen. Om man inte vet exakt vilka kanaler som är 
upptagna borde man använda 20Mhz spektrumet, speciellt i kombination med nämnda 
funktion.

2. Att funktionen endast bytte kanal vid uppstart. Ta detta scenario till exempel: Någon 
flyttar in samma lägenhetskomplex som dig och har med sig sin manuellt 
(fel)konfigurerad router eller en äldre router som saknar funktionen. När han slår på 
routern kommer den att störa alla andras signaler. Ett grannskaps trådlösa balans kan gå 
från perfekt harmoni och symbios till total katastrof om någon inte sköter sin utrustning 
korrekt. Detta kan vara en orsak till varför det kan hjälpa att starta om routern ibland.

Överlappningstesterna gav också lite intressant information:

1. Att överlappning endast orsakar problem när enheter på samma kanal aktivt 
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skickar/tar emot data.

2. Att kanalöverlappning mellan två routrar kan orsaka upp till ~56% paketförlust.

3. Att C2 kopplad till AP2 på kanal 11 fick överförings-prioritet över C1 kopplad till 
AP1 via kanal 6. Som det går att se i grafen så fick C1 vänta på att C2 skulle bli klar 
med sin överföring, för att själv kunna använda sin maxkapacitet. Detta ska 
tekniskt sett inte kunna hända, enda orsaken vi kan komma på varför vi fick detta 
resultat är att frekvensen för kanal 11 är starkare än för kanal 6.

Flera omgångar av tester gjordes med samma resultat. Även efter verifiering visade 
det sig att FTP-servers resurser inte heller kunde beskyllas för problemet.

I det sista experimentet såg vi hur förödande kanalöverlappning faktiskt är i praktiken. 
Utöver detta insåg vi även två andra intressanta saker:

1. Ingen i närheten använde sig av 5GHz bandet.

2. Att använda 40MHz i ett tätbebyggt område orsakade mer problem och lägre 
överföringskapacitet än 20MHz.

Resultatet av denna laboration skapar även den etiska diskussionen kring ansvaret man 
har som ägare av trådlös datorutrustning. Att köpa en router är idag lika lätt som att köpa 
vilken annan teknologisk pryl som helst. Problemet med just routrar är dock att om de 
misskötts så drabbar det inte bara dig, utan alla i närheten.

Skulle det egentligen behövas licens för att äga en router/accesspunkt? Nja det kanske är 
lite extremt. Det är svårt att hitta en bra lösning på det här dilemmat men man kan helt 
klart konstatera att folk borde lära sig hur deras teknik fungerar.
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5.3 Förbättringsförslag

Nedan har vi formulerat våran vädjan till producenter av hårdvara och forskare av 
teknologin.

Förbättringsförslag för framtiden:

● Skapa en standard för router konfigurering från en klient. Att konfigurera en router
via ett webbgränssnitt kräver vissa kunskaper som många saknar. Det borde finnas 
ett API stöd för operativsystem att konfigurera routrar. Om man är ansluten till ett 
trådlöst nätverk borde man kunna gå in i kontrollpanelen för att konfigurera den 
(med autentisering såklart).

● Skapa färre 802.11 standarder och lägg ner mer forskning på antennteknologi och 
bättre modulation.

● Skapa en funktion som byter anslutning till 2,4 GHz om anslutningen via 5GHz 
bandet blir för svag. På detta sätt skulle man kunna använda 5GHz bandet utan att 
förlora räckvidd.

Förbättringsförslag för tillverkare:

● Skapa en standard för automatisk kanalplacering på 2,4 GHZ bandet som endast 
använder 20MHz. (Om man har behov av högre genomströmningshastighet har 
man säkerligen teknisk kompetens nog att konfigurera sin routers kanalplacering 
korrekt)

● Gör en genomgående standard för vilka standard-inställningar routrar ska ha (IP 
adressering, kanal, automatisk kanalplacering , kryptering etc)

● Börja använda 5GHz bandet som standard (om dagens problem med 5GHz bandet 
löses).

● Det ska tydligt framgå vad implikationerna är för misskött utrustning.

Förbättringsförslag till dig som läsare:

● Använd 5Ghz bandet om du har möjlighet

● Använd alltid WPA2 PSK säkerhet med AES kryptering.

● Om du använder 2,4 GHz bandet välj din kanal noga, och tänk på andra i din 
närhet.

● Använd endast en 40 MHz anslutning om du inte stör någon annan i närheten. 

5.4 Slutsats

Avslutningsvis går det att konstatera att orsaken till varför det uppstår så mycket problem 
med trådlös nätverksteknik inte är helt svart och vitt. Det är varken konsumentens fel för 

28



Problem med trådlösa nätverk
Frida Jansson & Jack Pettersson 2014-06-26

att han/hon har bristande kunskap eller utvecklarnas fel för att dom har gjort en teknologi 
som inte fungerar. Som vi ser det finns det två problem:

1. Förvirring av de olika standarderna.

Huvudsakliga skälet till det här problemet är att teknologin blev till en standard 
innan den hunnit få ett fäste. Man skapade nya standarder så fort teknologin blivit 
lite bättre. Faktumet att det finns flera standarder motsäger definitionen av själva 
ordet och detta har bidragit till problemet.

Trots att trådlös datorkommunikationsteknik baseras till stor del på standarder så 
är det just en uniform lösning som saknas. Olika tillverkare skapar egna proprietära
funktioner och har egna standard-inställningar vilket gjort att de inte fungerar bra i 
kombination med varandra.

Wi-Fi Alliance såg endast till att alla tillverkares produkter faktiskt tekniskt sett 
fungerar med varandra, men inte hur de skall fungera i detalj.

2. Kanalöverlappning.

2,4GHz bandet är inte speciellt bra för trådlös datorkommunikation. Det är trångt 
och många andra föremål skapar störningar på bandet. Den självklara lösningen på 
det här problemet är att använda 5GHz bandet, men med dagens teknik är 
anslutningen till det här bandet inte helt optimal.
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Bilaga A
Enkätundersökning

En stjärna (*) innebär att frågan måste besvaras för att kunna slutföra enkäten.

1. Hur skulle du bedöma din kunskap om trådlösa nätverk?*

Novis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Expert

2. Vilka av dessa problem har du någon gång upplevt?*

Detta gäller främst trådlösa nätverk i ditt hem eller på ditt arbete.

□ Problem att ansluta till routern

□ Kort Wi-Fi räckvidd

□ Seg hastighet

□ Internetanslutning som ibland försvinner

□ Svårigheter att konfigurera en ny trådlös router

□ Router som ibland behöver startas om för att fungera

□ Problem med att öppna portar på routern

□ Inget

□ Annat: ____________

3. Hur ofta upplever du någon av de ovanstående problemen?*

◦ Ofta

◦ Ibland

◦ Mycket sällan

◦ Aldrig

4. Brukar du be andra om hjälp när du upplever nätverksproblem?

◦ Ja

◦ Nej
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5. Har du någon gång använt dig av din routers webbgränssnitt?*

◦ Ja

◦ Nej

6. Om ja: gjorde du något av följande?

□ Ändrade nätverksnamnet (SSID)

□ Valde ett nytt nätverkslösenord

□ Ändrade val av säkerhet (WEP, WPA etc.)

□ Valde annan trådlös nätverkskanal

□ Återställde routern

□ Annat: ____________

7. Har du kunskap om något av följande?*

□ Vilken kanal ditt trådlösa nätverk använder

□ Vilken säkerhetsstandard ditt trådlösa nätverk använder (WEP, WPA2, etc.)

□ Vilka kommunikationsstandarder din router stödjer (802.11: a, b, g, n etc.)

□ Port forwarding

□ Inget utav dessa

8. Och slutligen; hur många trådlösa enheter brukar du ha anslutna hemma samtidigt?*

Här avses enheter såsom smartphones, surfplattor, bärbara datorer, spelkonsoler, TV m.m.

□ 0

□ 1 – 5

□ 6 – 10

□ 10+
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Bilaga B
Sammanställning av enkätundersökningen
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Hur skulle du bedöma din kunskap om trådlösa nätverk?

Problem att ansluta till routern

Kort Wi-Fi räckvidd

Seg hastighet

Internetanslutning som ibland försvinner

Svårigheter att konfigurera en ny trådlös router

Router som ibland behöver startas om för att fungera

Problem med att öppna portar på routern

Inget

Other
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Vilka av dessa problem har du någon gång upplevt?
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Hur ofta upplever du någon av de ovanstående problemen?

Ofta

Ibland

Mycket sällan

Aldrig
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Brukar du be andra om hjälp när du upplever nätverksproblem?

Ja

Nej
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35

44
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Har du någon gång använt dig av din routers webbgränssnitt?

Ja

Nej

Ändrade nätverksnamnet (SSID)

Valde ett nytt nätverkslösenord

Ändrade val av säkerhet (WEP, WPA etc.)

Valde annan trådlös nätverkskanal

Återställde routern

Annat
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Om ja; gjorde du något av följande?
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36

44

19

5

Och slutligen; hur många trådlösa enheter brukar du ha anslutna hemma samtidigt?

0

1 - 5

6 - 10

10+

Vilken kanal ditt trådlösa nätverk använder

Vilken säkerhetsstandard ditt trådlösa nätverk använder (WEP, WPA2, etc.)

Vilka kommunikationsstandarder din router stödjer (802.11: a, b, g, n etc.)

Port forwarding

Inget utav dessa
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Har du kunskap om något av följande?
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