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 I 

Förord  

Det här arbetet har gett oss en viktig insikt om hur teknik och samhälle fungerar 

tillsammans och vilka problem det kan skapa. Det har varit otroligt intressant att få 

jobba med något samhällsinriktat med teknik som huvudämne.  

 

Vi skulle vilja tacka Lennart Neikter, ansvarig för det trådlösa nätet på Högskolan i 

Halmstad och Anna Frejd, arkivhandläggare på Nacka tingsrätt för att de båda har 

hjälpt oss med väsentlig information för arbetet. 
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Abstrakt 

Trådlösa nätverk är något som sprider sig allt mer i dagens samhälle. Redan nu finns 

det ett trådlöst nätverk nästan var man än befinner sig, alternativt någonstans i 

närheten. Detta är något som ger upphov till stora möjligheter och för tekniken 

framåt. Men i kombination med de möjligheter det skapar så skapas även problem då 

det finns individer som vill utnyttja de säkerhetsbrister som uppstår i och med att den 

nya tekniken förs framåt och den allmänna kunskapen åtminstone från början ofta är 

långt ifrån fullgod.  

 

Den stora frågeställningen är vem som bär ansvaret för en trådlös accesspunkt. Är det 

brukaren av uppkopplingen, eller är det ägaren till uppkopplingen som får stå till 

svars vid en eventuell rättegångstvist? 

 

Metoden vår grupp har använt för att utföra arbetet har varit teoretiskt inriktad, då 

arbetet kräver en djupare inblick i det juridiska kring ämnet. Även praktiskt arbete 

har utförts, då gruppen har velat bilda sig en egen uppfattning om delar i arbetet och 

inte förlita sig på andra källor.  

 

Resultatet i arbetet påvisar att ansvaret inte alltid är självklart och påföljderna kan 

ifrågasättas.  
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Kapitel 1 

1 Introduktion  

Sedan de trådlösa nätverken gjorde inträde i svenska hushållen har det varit mycket 

fokus på att skydda det från personer som vill göra intrång på dina privata filer och 

datatrafik, i detta ämne finns det tydliga lagar och riktlinjer för domstolar. Lika 

tydligt är det dock inte när det gäller intrång i de trådlösa nätverken för att använda 

sig av internetuppkopplingen.  

 

Idag har mer eller mindre varje hushåll en router eller accesspunkt som delar ett 

trådlöst nätverk och där igenom oftast en internetåtkomst. Det börjar därför bli en 

angelägenhet för den stora massan och gemene man/kvinna har i regel dålig koll på 

risker och de möjligheter det skapar för personer som vill utnyttja just deras 

internetåtkomst för att vara ”osynliga” på internet.  

 

Vem bär då ansvaret för ett trådlöst nätverk och dess internetuppkoppling, är det 

personen som på pappret äger den, eller individen som utnyttjar det? Frågan har 

varit het de senaste åren då flera dataintrång har uppenbarat sig och oskyldiga har 

fått stå till svars[1].  

 

Att skydda sig bakom en annan IP-adress för att begå brott är ingen ny företeelse. 

Det har skett i många år genom att man tunnlar trafiken till ett annat land och döljer 

ursprungsadressen, men att gömma sig bakom en privatpersons 

internetuppkoppling för att begå kriminella handlingar är i många avseenden ett 

ganska nytt fenomen.  

 

I det här projektet kommer vi granska de privata hushållens nätverk och skapa oss 

en uppfattning om hur det ser ut i dagsläget, vilken/vilka krypteringar bör du 

använda dig av för att anses ”säker”. Hur långt har Sveriges lagstiftning kommit och 

kan vi känna oss trygga ifall det skulle drabba oss.  

 

Som vi ser det finns det idag oklarheter, oklarheter i vem som bär ansvaret och hur 

frågan ska hanteras. Vi tycker därför det är värt att ta upp frågan och gräva djupare i 

den för att till sist försöka skapa en sammanfattning och riktlinjer till privatpersoner 

för att i bästa möjliga mån skydda sig mot inkräktare.  
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1.1 Bakgrund 

Samhället förändras mer än någonsin och en stor del av våra vardagssysslor är på 

väg in i teknikens värld och i detta fall internet. Detta medför även att brottsligheten 

flyttar med.  

 

Anledningen till att vår grupp fick upp ögonen för ansvar av trådlösa nätverk var 

det som skedde I kölvattnet av den uppmärksammade Logica-rättegången där en 

grupp kriminella fick tag på 16 gigabyte känslig data [1]. Den kriminella gruppen 

skyddade sig bakom en icke-vetande kvinna I Ludvika som oskyldigt blev utnyttjad 

tack vare att de hade brutit sig in i hennes trådlösa nätverk. Kvinnan var under en 

tid misstänkt för grovt dataintrång och det var då vår grupp fann ett intresse att 

undersöka detta noggrannare.  

 

Mer eller mindre varje person delar ett trådlöst nätverk idag och det är därför en 

angelägenhet att veta hur pass utsatt och utnyttjad man kan bli när man gör det.  

 

Under våra studieår på högskolan så har vi fått lära oss väldigt mycket om den 

tekniska biten i nätverk. Därför tyckte vi att detta var ett perfekt tillfälle att granska 

och lära oss mer om en situation som denna, där tekniken, lagen och samhället 

krockar. 

 

1.2 Mål och problembeskrivning 

Helhetsmålet med det här projektet är att definiera en klarhet eller en oklarhet i vem 

som bär ansvaret för ett trådlöst nätverk och dess internetuppkoppling. Ett annat 

mål med projektet är att få en uppfattning om hur privata hushåll vanligtvis skyddar 

sig idag, framför allt vilken kryptering som oftast används då vissa krypteringar är 

bättre än andra. När rapporten är klar ska gruppen ha kollat på rättegångar och 

Sveriges lag för att försöka bilda sig en uppfattning om vad lagen säger om 

dataintrång på den här nivån. Slutmålet är att försöka hitta en klar och säker lösning 

om hur, framför allt privatpersoner, bör skydda sig för att slippa hamna i en 

obekväm sits med sitt trådlösa nätverk.  
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För att uppnå uppsatta mål så har gruppen kommit fram till några frågeställningar 

som vi har valt att arbeta efter: 

 

 Vilken är den vanligaste krypteringen på privata trådlösa nät? 

 

 Hur många är i riskzonen för att bli mål för kriminella grupperingar och 

individer? 

 

 Hur har utgången i liknande tvister resulterat? 

 

 Vilka är de möjliga påföljderna? 

 

 Hur gör företag som erbjuder Wi-Fi för att inte ta på sig ansvaret för din 

datatrafik? 

 

 Vem bär egentligen ansvaret för ett trådlöst nät, med respektive 

internetuppkoppling? 

 

 Hur bör du som privatperson göra för att skydda ditt privata nät så bra som 

möjligt? 
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Kapitel 2 

2 Teoretisk Bakgrund  

2.1 Trådlösa LAN (WLAN) 

Trådlösa nät är idag en självklarhet i många svenska hem och organisationer. Det har 

på många vis revolutionerat vår vardag och fler användningsområden skapas 

dagligen. Trådlösa LAN används oftast för att ansluta till en accesspunkt från till 

exempel en dator eller telefon.  

 

De olika standarderna som används i trådlösa LAN bestäms av en icke 

vinstdrivande organisation som kallar sig Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE), och detta innebär att vi får nät världen över som kan tala och 

kommunicera på samma språk.  

 

IEEE har släppt många olika standarder för trådlösa lokala nätverk, men de 

vanligaste är och har varit: 

 802.11a 

 802.11b 

 802.11g 

 802.11n 

 

IEEE 802.11a introducerades 1999 och har en teoretisk maxhastighet på 54Mbit/s. 

Standarden arbetar i 5 GHz frekvensbandet, vilket gör att den är bättre anpassad för 

kortare avstånd eftersom den skapar små våglängder. 802.11.a var när den kom 

lämpad för snabb överföring på kortare avstånd.  

 

IEEE 802.11b introducerades också år 1999, men till skillnad från 802.11a så arbetar 

den på 2,4 GHz frekvensbandet. 802.11b kan komma upp i hastigheter på 11Mbit/s, 

men klarar dock längre avstånd än 802.11a. En stor nackdel med den här standarden 

är att den arbetar i just 2,4 GHz frekvensbandet. Detta frekvensband störs lättare ut 

av andra elektroniska enheter i hemmet som mikrovågsugnar, Bluetooth enheter och 

trådlösa telefoner eftersom de arbetar i samma frekvensband.  

 

IEEE 802.11g introducerades 2003 och är en nyare och förbättrad version av 802.11b. 

Precis som 802.11b arbetar det i 2,4 GHz frekvensbandet men har en ökad teoretisk 

maxhastighet på hela 54 Mbit/s. Standarden är även kompatibel med 802.11b 

eftersom de arbetar i samma frekvens, vilket var en stor fördel för organisationer 

som ville gå över till en bättre standard.  
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IEEE 802.11n introducerades 2009 och hade som huvudsyfte att öka 

överföringshastigheten markant. 802.11n arbetar både i 2,4 GHz och 5 GHz 

frekvensbandet, vilket är en stor skillnad sett mot sina föregångare. Den här 

standarden använder sig även av en ny teknik i sammanhanget kallad Multiple-Input 

Multiple-Output (MIMO) som gör att den har stöd för fyra antenner eller strömmar. 

Tack vare MIMO kan man komma upp i hastigheter på 600 Mbit/s[2].  

 

Den senaste trådlösa standarden från IEEE är 802.11ac som har stöd för hela åtta 

strömmar och en teoretisk maxhastighet på över 1 Gbit/s, detta kommer innebära att 

den med större utsträckning kan ersätta det trådbundna nätet hemma[3].  

 

Tabell 1.1 visar IEEE trådlösa standarder.  

 

Standard  Maxhastighet Frekvensband Modulation Introduktion 

802.11a 54 Mbit/s 5 GHz OFDM 1999 

802.11b 11 Mbit/s 2.4 GHz DSSS 1999 

802.11g 54 Mbit/s 2.4 GHz DSSS, OFDM 2003 

802.11n 600 Mbit/s 2.4 och 5 GHz OFDM 2009 

Tabell 1.1: tabell över IEEE trådlösa standarder.  

2.2 Kryptering av trådlösa nät 

Hastigheten och säkerheten är de två viktigaste punkterna i trådlösa nätverk. 

Säkerheten är en kapplöpning mellan de som vill skydda sig och de som vill utnyttja 

bristerna. 

 

För privat bruk så är det tre standarder som används.  

2.2.1 WEP 

1999 släpptes WEP, som en del av IEEE 802.11-standarden. WEP var en av de första 

officiella metoderna för att kryptera trafik över trådlösa nätverk. Krypteringen sker 

genom att avsändare och mottagare delar en gemensam nyckel och genom denna 

nyckel krypterar avsändaren de paket som skickas, som sedan mottagaren 

dekrypterar. Den stora svagheten med WEP är dock att krypteringsnyckeln är och 

förblir den samma tills en nätverksadministratör byter nyckeln manuellt, det sker 

alltså inget dynamiskt byte av nyckel med jämna mellanrum som det gör i senare 

krypteringsmetoder. Detta gör att man enkelt med hjälp av diverse program kan 

avlyssna den krypterade WEP-trafiken för att få fram mönstret och den nyckel som 

används. Många utav bristerna med WEP var man medveten om redan vid 

publiceringen, men vid den tidpunkten så hade fanns inga bättre alternativ och WEP 

släpptes för att det ändå skulle finnas möjlighet att kunna ha någon slags säkerhet i 

sitt trådlösa nät. 
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2.2.2 WPA 

2004 släpptes den kompletta specifikationen för WPA. Då bristerna i WEP var kända 

tidigt så var det tvunget att vidareutveckla denna teknik så fort som möjligt, vilket 

gjordes med WPA. En av de större säkerhetsbristerna i WEP täcktes upp med WPA, 

för att istället som med WEP använda en och samma krypteringsnyckel konstant så 

använder sig WPA av en teknik som går under namnet Temporal Key Intergrity 

Protocol (TKIP), där nycklar delas ut dynamiskt till enheterna som är anslutna till 

nätverket. För att kunna ta del av dessa nycklar och trafiken i nätverket sker en 

autentisering för varje enhet via ett lösenord som anges när enheten ska anslutas till 

nätverket. Även själva krypteringsalgoritmen är bättre i WPA jämfört med WEP. 

Dock finns det brister i WPA också. Det finns hacking-metoder som förbereder 

särskilda krypterade paket och skickar in de i nätverket (utan att vara autentiserad 

på nätverket) och sedan bevakas hur dessa hanteras i nätverket för att knäcka 

krypteringen. Likaså autentisering-metoden som används för att ta del av nätverket, 

det vill säga ett lösenord, är även det en säkerhetsrisk. Många använder enkla 

lösenord för att lättare komma ihåg dem, men ett lätt lösenord innebär att det är lätt 

att knäcka och på så sätt blir det enkelt att få tillgång till nätverket.  

2.2.3 WPA2  

WPA2 är som namnet antyder inte någon helt revolutionerande teknik i förhållande 

till WPA, men det är däremot en vidareutveckling av tekniken för att ytterligare öka 

säkerheten. Istället för att krypteringsnycklarna i nätverket dynamiskt delas ut, som i 

WPA, så använder sig WPA2 av en fyrastegsprocess där avsändare och mottagare 

kommer överens om en specifik krypteringsnyckel för enbart den tidpunkt de 

utbyter data, för endast de två. Skickar avsändaren data till en annan mottagare har 

dessa en annan gemensam krypteringsnyckel. WPA2 har även bättre stöd för 

broadcasting och likaså för roaming mellan flera accesspunkter. Fyrastegsprocessen 

som WPA2 använder gör det väldigt svårt för en utomstående att försöka avlyssna 

trafiken och på så sätt knäcka sig in i nätverket. Autentisering till ett nätverk som 

krypterar med WPA2 sker dock på samma sätt som med WPA, det vill säga genom 

att ange ett lösenord och detta ger upphov till samma säkerhetsrisk som WPA har, 

när det gäller autentiseringen. WPA2 kan alltså inte sägas vara ett fullkomligt skydd 

för det trådlösa nätverket heller, trots att det är den bästa krypteringsmetoden som 

finns att tillgå i dagsläget [2]. 
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2.3 Säkerhet och lösenord 

Trådlösa nät eller WLAN erbjuder många fördelar sett gentemot vanliga trådbundna 

LAN men något som är det trådlösa nätets största nackdel är att säkerheten blir 

lidande.  

 

Wired Equivalent Privacy (WEP) introducerades 1999 och mycket har hänt sen dess.  

WEP anses idag inte vara en säker kryptering till ditt trådlösa nät eftersom nyckeln 

inte är hashad, detta innebär att den skickas i klartext trådlöst över nätet och när man 

väl snappat upp nyckeln är den lätt att använda. En sådan här session behöver inte 

ta mer än ett par minuter, vilket gör att WEP i dagsläget inte är mycket mer skyddat 

än ett öppet nätverk.  

 

Svagheten i Wi-Fi Protected Access (WPA) ligger i den lösenordsfrasen man väljer 

att använda. Lösenordet måste vara minst åtta tecken långt, vilket gör att 

användningen av ”brute force” blir överflödig för en vanlig dator då det skulle ta 

åratal att knäcka den. Det man måste göra för att knäcka ett lösenord i ett WPA-nät 

att begränsa listan med möjliga lösenord. Med hjälp av en ordlista kan man till 

exempel testa de 45 000 vanligaste lösenorden på ett trådlöst nät inom en rimlig tid. 

Bästa möjliga skydd får access punkt genom att använda ett så långt och 

osammanhängande lösenord som möjligt, blandat med versaler, gemener och 

siffror[4].   

 

2.3.1 Dölja SSID 

Att dölja sitt SSID innebär att accesspunkten inte syns vid en ”vanlig” Wi-Fi-sökning 

efter trådlösa nätverk, som görs när exempelvis en dator med ett trådlöst 

nätverkskort eller en mobiltelefon försöker hitta ett trådlöst nät att ansluta till. När 

man döljer sitt SSID på sin accesspunkt anses det därmed vara en säkerhetsåtgärd 

för att minska risken för intrång, då det är mindre risk att bli måltavla för hackare 

om man inte syns. Detta stämmer, till viss del. Döljer du ditt SSID så syns du 

visserligen inte vid en ”vanlig” Wi-Fi-sökning, men det finns program som enkelt 

hittar ditt SSID också, även om det är dolt. 

2.3.2 MAC-filtrering  

Varje nätverkskort har en unik adress, en så kallad MAC-adress, som identifierar 

kortet. MAC-filtrering är en metod som innebär att endast MAC-adresser som har 

lagts till i en lista på accesspunkten som en godkänd MAC-adress får tillgång till 

accesspunkten. Även detta är en metod som används för att minska risken att få sin 

accesspunkt hackad, en metod som självklart är bra att använda sig utav, men som 

ändå absolut inte är någon fullkomlig säkerhetsåtgärd. Hackare kan enkelt byta ut 

MAC-adressen på sitt nätverkskort mot en fejkad, som tillåts i accesspunkten, en 

hacking-metod som kallas ”spoofing”[4]. 
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Kapitel 3 

3 Metod 

Arbetet är väldigt samhällsinriktat, vilket innebär att metoden för att lösa problemen 

är mer teoretiskt inriktad än praktiskt. Information införskaffades via mail där det 

tas kontakt med folk som har kunskap och information som vår grupp behöver för 

att få en bättre inblick i något för oss ganska outforskat område. Media är nyttigt för 

att kunna följa en händelseprocess och hitta inspiration. I ämnet finns det en hel del 

facklitteratur som även det självklart behövs för att få en bra kunskap i ämnet. Så 

länge gruppen använder sig av litteratur som används utav svenska skolor får den 

anses vara hyfsat säker ur en källkritisk synpunkt. I vissa fall har det funnits 

utrymme för att kunna göra egna undersökningar och då har vi givetvis tagit 

tillfället i akt för att utföra dessa.   

3.1 Fältstudie 

Det finns flera studier och undersökningar hos tidningar och tidskrifter som 

behandlar ämnet om hur hushåll skyddar sina privata trådlösa nätverk, men flera av 

dessa kan vara utdaterade eller ha en ”dold agenda” för att sälja tidningar.  

 

Vår grupp bestämde sig för att göra en egen studie där det kontrollerades kryptering 

för att få en ny och uppdaterad bild av verkligheten i Halmstad.  Detta är viktigt 

eftersom det behövs en bra grund för att veta hur de privata näten är konfigurerade, 

på så vis skapas en lite klarare bild av hur många det är som enklare är måltavlor av 

organisationer och personer med kriminella syften.  

 

För att få en så bra helhetsbild som möjligt är det viktigt att man väljer ut väl valda 

platser att göra sin undersökning på för att se ifall det möjligtvis skulle skilja sig 

mellan olika samhällsklasser eller bostadsområden.  

 

De olika platser som valdes fram är; 

 

Centrum: Många olika nät med olika typer av användare som företag och 

privatpersoner. Här finns det tillgång till fiberoptisk anslutning och anslutning via 

telejacket med xDSL, vilket kan ha en betydelse när det handlar om leverantör av 

router. 

 

Andersberg: Stort lägenhetsområde med hyresrätter i utkanten av Halmstad med 

många accesspunkter, här dominerar fiberoptisk anslutning eftersom området ägs av 

det lokala fastighetsbolaget HFAB.  

 

Vallås: Stort villaområde i utkanten av Halmstad med mycket barnfamiljer. Tätheten 

av accesspunkter är lite lägre i detta område.  
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Gamletull: lägenhetsområde nära centrum med många större och nyare lägenheter. I 

regel är det fiberoptisk anslutning som är vanligast. 

 

För att upptäcka och analyser trådlösa nät användes ett program som heter inSSIDer 

3. Detta program installerades på en bärbar dator med ett trådlöst nätverkskort och 

placerade den på de väl valda områdena.  

 

Bild 1.1 visar hur det såg ut under undersökning av trådlösa nät. 

 

 
Bild 1.1: Användning av inSSIDer 3.  

 

Med hjälp av detta program är det möjligt att enkelt få fram SSID och 

krypteringsmetod av de trådlösa nätverken som undersöktes.  

 

3.2 Juridiska dokument   

En stor del av projektet handlar om hur domstolar behandlar mål där dataintrång 

har skett hos nätverk i privata hushåll, det är därför viktigt att få tag i domar, beslut 

och handlingar från Sveriges domstolar. Alla har rätt att ta del av dessa handlingar 

såvida inte fallet lyder under en sekretess[5]. Handlingarna som vår grupp var 

intresserade av lyder inte under någon sekretess och var därför inga problem att få 

tag i. 

 

När man ska ta del av beslut och domar behöver man veta vilken domstol det är som 

hade hand om ärendet, att vår grupp hittade en artikel om var rättegången hölls 

förenklade denna uppgift. När man väl vet vilken domstol det skedde i behövs det 

ett målnummer. I kända rättegångar kan man ofta få tag i det genom att kolla på 

pressmeddelanden från Sveriges Domstolars hemsida, annars finns det duktiga 

arkivhandläggare som jobbar på den administrativa avdelningen som kan hjälpa dig.  

 

Handlingarna kan skickas i form av en papperskopia, DVD eller E-post. Då detta är 

en rättegång som skedde relativt nyligen finns den att få via mail, och det var ett 

självklart val för vår grupp då det är gratis och går snabbare.  
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3.3 Allmänna villkor   

Det är allmänt känt att internetleverantörerna inte bär ansvaret för den trafiken du 

skickar och tar emot via din internetåtkomst. För att ta reda på hur 

internetleverantörerna klargör detta behöver man kolla på de allmänna villkoren. De 

flesta internetleverantörerna har dessa tillgängliga på sina hemsidor och öppna för 

att granskas. Vår grupp sökte på detta vis upp allmänna villkor för några olika 

internetleverantörer och försökte få fram hur ansvaret för internetuppkopplingen 

läggs på användaren och inte på leverantören. 

 

  

3.4 Inblick i organisationer 

För att få en djupare inblick skall det föras kontakt med en organisation som har 

hand om ett trådlöst nät. I detta fall faller valet först och främst på Högskolan i 

Halmstads trådlösa nät. IT-gruppen på Högskolan i Halmstad och deras trådlösa nät 

har ingen ekonomisk vinning och är därför en bra kandidat. Nätet används dagligen 

utav studenter och lärare för alla sorters möjlig datatrafik. 

 

Gruppen sammanställde ett par frågor som ansågs vara relevanta och ge oss en 

djupare förståelse från administrationens sida. Dessa frågor skickades i ett mail till 

den ansvariga för nätverket på skolan.  
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Kapitel 4 

4 Resultat  

I det här kapitlet kommer det att tas fram de resultat som gruppen har kommit fram 

till. Det kommer börja på privat nivå i de vanliga hushållen och se hur nätverken ser 

ut för att redovisa en grundläggande uppfattning om hur det ser ut. Hos företag ser 

det annorlunda ut så därför är det viktigt att visa vilka arbetsmetoder de har vad det 

gäller trådlösa nät.  

 

Ett av arbetets huvudområden är den juridiska biten där resultaten kommer handla 

om domstolsbeslut och allmänna villkor.  
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4.1 Kryptering i privata hushåll 

Resultatet av fältstudien och de 125 nät som undersöktes. I undersökningen har det 

bortsetts från WPA-Enterprise eftersom det oftast används av stora företag och 

kommunala instanser.   

 

 

Tabell 1.2 visar vilka olika krypteringar som är vanligast i fyra olika bostadsområden 

i Halmstad. 

 

 

 
Tabell 1.2: Tabell över krypteringstyper i fyra olika bostadsområden i Halmstad. 
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Tabell 1.3 visar kryptering av trådlösa nät i Halmstad 

 

 
Tabell 1.3: Tabell över kryptering av trådlösa nät i Halmstad.  

 

Majoriteten använder sig av WPA2 i Halmstad, vilket naturligtvis är bra eftersom det 

ger bäst kryptering. Routrar idag har ofta WPA2 som standard men med det sagt så 

är de självklart inte säkra från olovligt intrång. 

 

4.2 Inblick i organisation 

Högskolan i Halmstad använder sig utav eduroam. Det är krypterat, skyddat 

trådlöst nät som flertalet organisationer använder. Krypteringen som det använder 

sig av är WPA2. Eduroam innebär att användarna har inloggningsuppgifter som 

anges för att kunna använda nätet [6].  

 

Enligt Lennart Neikter som är ingenjör och nätverkstekniker på Högskolan i 

Halmstad så kan man aldrig helt gardera sig mot att någon utför kriminella 

handlingar på internet när de är anslutna till skolans nät. Högskolan utför en 

omfattande loggning och med hjälp av dessa så kan man knyta datatrafiken till 

användaren eftersom man har inloggningsuppgifter.  

 

Som andra organisationer och företag så har högskolan allmänna regler och villkor 

som användarna är skyldiga att följa. I regler för användande av högskolan i 

Halmstads datorer och nätverk framgår det tydligt att innehavaren ansvarar för hur 

det används [7].  
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4.3 Juridiska dokument 

Via mail fick vår grupp tag i domen för målet som efterfrågades. Rättegången är det 

mest uppmärksammade målet på senare tid och är mest känt som Logica-fallet där 

Logica och Nordea blev måltavlor. För att anonymt kunna hacka Logica bröt sig 

gärningsmännen in på flera trådlösa accesspunkter i Ludvika, hos personer som inte 

hade något med attacken att göra. Intrången hade spårats till dessa personer med 

hjälp av IP-adresser som hade påträffats vid intrånget hos Logica. De drabbade stod 

nu oskyldigt huvudmisstänkta för dataintrånget och allt från datorer till telefoner 

blev beslagtagna. Misstanken kvarstod till dess att en husrannsakan gjordes hos en 

ytterligare misstänkt och man hittade en förstärkningsantenn för trådlösa nät och en 

katalog med knäckta nätverkslösenord hos den misstänkte mannens hårddisk.  

 

Den misstänkte mannen från Ludvika blev sommaren 2013 fälld för dataintrång efter 

att han erkänt att han bröt sig in på grannarnas nätverk. Tingsrätten i Nacka anser att 

intrången på de trådlösa nätverken i sig inte är särskilt allvarliga och ska normalt 

resultera i bötesstraff [8]. Mannen blev fälld enligt 4 kap 9 c § brottsbalken i Svea 

rikes lag. Denna paragraf har vi slagit upp och tagit del av ifrån 2013 års utgåva av 

lagboken och den lyder som följer: 

 

”Kap 4 9 c § brottsbalken 

Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 § olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som 

är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar, eller i 

register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. 

Det samma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller 

hindrar användningen av en sådan uppgift [9].” 

 

Dataintrång är ett brett begrepp och kan syfta på flera olika brott, men i fallet att 

göra ett intrång på ett privat trådlöst nät anser tingsrätten i Nacka att påföljderna 

inte ska vara mer än böter. 
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4.3.1 Allmänna villkor 

Internetleverantörerna frånsäger sig ansvaret för kundens datatrafik genom att 

använda sig av allmänna villkor. Dessa allmänna villkor innebär att den som äger 

internetuppkopplingen får också stå till svars för möjliga påföljder. Telia, Tele2 och 

Bredbandsbolaget använder sig av liknande villkor, ett sådant villkor brukar 

utformas som följer:  

 
”Kunden får använda tjänsten för eget bruk och ändamål, kunden svarar exempelvis för att 

användningen av tjänsten inte kränker internetleverantörens eller tredje mans upphovsrätt 

eller annan immaterialrätt. Kunden får inte använda tjänsten för att strida mot lag eller mot 

myndighets föreskrift eller beslut.” 

 

Detta innebär kort sagt att det är du som kund som ansvarar för din egen 

accesspunkt och den data som överförs från den stunden du skrivit på avtalet. [10, 

11, 12] 

 

Företag erbjuder tjänster där du kan koppla upp dig till så kallade ”hotspots”, detta 

innebär att de säljer en internetuppkoppling via deras trådlösa Wi-Fi, i Telia fall 

kallas det ”Homerun Wireless Zones”. För att frånta sig ansvaret här har de använt 

sig av liknande metoder, där de allmänna villkoren styr vem som ska anses skyldig 

vid påföljder. Som med de fasta uppkopplingarna framgår det att kunden är ensam 

ansvarig för den information som överförs och de tjänster som används [13]. 
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Kapitel 5 

5 Analys av resultat 

5.1 Analys av säkerheten I de privata hushållen 

6 % är siffran för antalet nät i Halmstad som använder sig av öppna eller WEP 

krypterade nät, vilket är relativt lågt. Dock så är det fortfarande en siffra som bör 

ligga på noll för att inte hamna i en sits där man blir utnyttjad.  94 % använder sig av 

WPA/WPA2 för att skydda sitt trådlösa nät.  

 

Den vanliga uppfattningen är att hushåll skyddar sig dåligt, media brukar måla upp 

det som var och varannan använder sig av öppna eller dåligt krypterade nät. I våra 

resultat visar det sig tydligt att majoriteten använder sig av WPA2, som är den 

senaste versionen av kryptering för trådlösa nät. Anledningen till detta bör ligga i att 

fler routrar har det som förinställning, så att användaren inte behöver sätta sig in i ett 

gränssnitt där kunskapen är låg.   

 

Hushåll och organisationer som använder sig av öppna eller WEP krypterade nät är 

alla enkla måltavlor för personer som vill ha tillgång. Att ta sig in i ett öppet nät 

kräver inga förkunskaper, för WEP krävs det att man tar sig en kort stund för att 

enkelt söka upp kunskaperna på valfri sökmotor. I WPA/WPA2 är det lösenordet 

som är den avgörande faktorn, har nätverket ett starkt lösenord avskräcker det de 

flesta från att försöka, eftersom det i dagsläget finns öppna och WEP krypterade nät 

tillgängliga. Funktioner som dolt SSID och MAC-filtrering är egenskaper som man 

kan använda i sitt trådlösa nät, men det är viktigt att komma ihåg att dessa 

funktioner inte säkerställer att du har ett säkert skyddat nätverk eftersom de är lätta 

att gå runt.  

 

Alla bör utgå från att varje accesspunkt är i riskzonen för att bli attackerad och därför 

vidta bästa möjliga åtgärder för att skydda sig. Öppna och WEP krypterade nät är 

enkla måltavlor och att någon utnyttjar dessa för att till exempel dela 

upphovsrättsskyddat material är förmodligen en vanlig företeelse och där med 

brottsligt. Personer som använder sig av WPA2 med ett tillfredställande lösenord 

med många tecken utan innebörd får anses vara mer eller mindre säkra, i alla fall för 

stunden. Den allmänna uppfattningen är att väldigt många använder lösenord som 

är vanliga och enkla, att använda ett lösenord som abcd1234 eller qwertyui är inte ett 

säkert lösenord som kommer skydda ditt WPA2 nät.  

 

 

 

 

 

 

 



   Kapitel 5. Resultat 

 

 

17 

 

 

 

5.2 Analys av juridiska aspekter 

Kunden är alltid ansvarig för sin internetuppkoppling, det framgår tydligt i de 

allmänna villkor som internet och Wi-Fi leverantörer hänvisar till. En större 

verksamhet som erbjuder Wi-Fi, till exempel Högskolan i Halmstad, har möjligheter 

att ha inloggningsdatabaser och en omfattande loggning. Högskolan använder sig 

också av allmänna regler och villkor, vilket innebär att tillsammans med loggning 

kan man enkelt bevisa vem det är som är den skyldiga vid en eventuell kriminell 

handling på deras nätverk. För hemnätverk med enkla accesspunkter är detta 

självklart inte möjligt, och risken att bli utnyttjad finns.  

 

Att bryta sig in på ett trådlöst nät som individen inte äger tillträde till är olagligt och 

går under brottsrubriceringen dataintrång. Straffskalan för dataintrång är böter till 

två års fängelse, och i avseendet att bryta sig in i ett privat trådlöst nät anser 

tingsrätten i Nacka inte innebära mer än böter. Kan tyckas vara förvånansvärt med 

tanke på vilka risker det kan innebära för personen som äger internetuppkopplingen, 

inte bara för möjliga straff, utan för den rättsprocess som personen måste gå igenom 

när den är oskyldig.  

 

I fallet som det kollades närmare på frikändes den oskyldigt misstänkta kvinnan, 

efter att man av en slump hittat bevismaterial hos en annan misstänkt man. Frågan 

som bör ställas är vad som hade hänt ifall de inte hittat den skyldige mannen. Att 

kvinnan hade blivit dömd för dataintrånget hos Logica borde anses osannolikt 

eftersom en IP-adress sällan räcker som ensam bevisbörda, men fortfarande får hon 

gå igenom en lång och påfrestande rättsprocess. Någon långdragen och felaktig dom 

har inte kunnat påträffas, men det blir intressant när det väl sker.  

 

Enligt en professor i juridik från Uppsala universitet ska en person som hamnar i en 

sits där man oskyldigt blivit misstänkt för till exempel ett dataintrång eller brott mot 

upphovsrättslagen enklast blir frikänd genom att bevisa att man inte hade tillgång 

till sin egen internetuppkoppling vid tillfället, viket kanske inte är så enkelt [14]. Då 

kan man hamna i en situation där du som misstänkt får bevisa din oskyldighet, om 

nu en IP-adress är en tillräcklig åtalspunkt. Det är alltid åklagarens ansvar att bevisa 

för domstolen att den misstänkte är skyldig, det är därför brott och misstankar av det 

här slaget kan bli komplicerade.  
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Idag används en IP-adress mer eller mindre som en hänvisning till vem det är som 

använder internetuppkopplingen, och att använda ett annat system där du har en    

e-legitimation för att bevisa vem du är kommer inte vara möjlig eftersom det kommer 

vara integritetskränkande. Valet står då mellan att använda IP-adressen som 

hänvisning i domstol, eller utesluta den helt. I Danmark har man valt en annan väg, 

där anser man att en IP-adress omöjligtvis kan bevisa vilken dator och vilken person 

det är som har använt sig av internetuppkopplingen[3]. Vilken metod som är att 

föredra får framtiden utvisa, någon som är självklart är att lagstiftningen måste 

utvecklas och passa in i det moderna samhälle som håller på att formas runt 

tekniken.  

 

5.3 Hur bör ett hemmanätverk se ut 

Vilken kryptering som används i hemmanätverket är A och O. Öppet och WEP 

krypterat nät är uteslutet för att kunna känna sig säker, ett sådant nät kan inte vara 

mer än inbjudande för en person som vill dra nytta utav det. WPA2 bör användas 

med ett starkt lösenord, ett lösenord som inte betyder något så att det enkelt kan 

hittas i en ordlista. Dolt SSID och MAC-filtrering höjer inte säkerheten på ditt WPA2 

nät, men kan vara användbara metoder för att minska risken för intrång. Att det ska 

minska risken för intrång förlitar sig på att någon annan har sämre säkerhet på sitt 

trådlösa nätverk än dig, men i de bästa av världar har alla samma säkerhet.  

 

För att nå målet med maximal säkerhet är det viktigt att användarna med mindre 

kunskap får information, och denna information bör tillverkaren av accesspunkten 

och internetleverantören tydligt delge till kunden. Det är viktigt att innehavaren av 

accesspunkten vet om riskerna och påföljderna av att dela ett nätverk med 

internetåtkomst. Informationen framgår inte alltid på ett tydligt vis för användaren, 

men med takt att riskerna ökar kommer säkerheten att följa med.  
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Kapitel 6 

6 Slutsats 

Syftet med den här rapporten var att försöka reda ut de oklarheter som finns vad det 

gäller ansvar för ett trådlöst nätverk. Målet var att skapa sig egen uppfattning om 

hur det ser ut i de privata hushållen, vilka villkor de lyder under och vilka risker de 

tar med att ha en egen accesspunkt. Rapporten har delats in i olika undersökningar 

med allt från privata nätverk till stora organisationers WI-FI. Huvudfokus har alltid 

legat på den juridiska biten, med närmare inblick i fällande domar med mål där en 

inkräktare tagit sig in på ett trådlöst nät.  

 

En positiv överraskning med resultaten är att en klar majoritet använder sig av 

WPA2, vilket är den senaste krypteringen av trådlösa nät. WPA2 får idag anses 

säkert om man använder ett kraftigt lösenord utan innebörd då det blir extremt svårt 

att använda metoden ”brute-force”.  Det finns fortfarande öppna och WEP 

krypterade nät i många hushåll idag, vilket inte är ett önsketänkande ur ett 

säkerhetsperspektiv. Med bättre routrar och mer information från tillverkare och 

internetleverantörer tror vår grupp att dessa problem kan elimineras i framtiden.  

 

En administratör måste alltid utgå ifrån att en accesspunkt ligger i riskzonen för att 

kunna bli attackerad. Genom att ha den här inställningen skyddar man sig hela tiden 

aktivt. Ägaren är också alltid ansvarig för accesspunkten vad gäller den datatrafik 

som passerar, från den tidpunkten de allmänna villkoren skrivits under. Det är dock 

viktigt att poängtera att använda sig utav en accesspunkt utan tillstånd är ett 

allvarligt brott som går under brottsrubriceringen dataintrång, vilket kan resultera i 

böter eller högst två års fängelse. Värt att notera är att Nacka tingsrätt i ett 

domstolsbeslut anser att dataintrång av graden att bryta sig in på ett trådlöst nät inte 

ska resultera i mer än böter. Det stora problemet här är att intrånget kan vara svårt 

att spåra, om inte helt omöjlig, vilket gör det väldigt komplicerat i en framtida 

rättsprocess för internetuppkopplingens innehavare.   

 

På både gott och ont kan man i framtiden hoppas på en rättegång där en oskyldig får 

stå till svars för kriminella handlingar som begåtts på internet, en sådan rättegång 

skulle kunna ge tydliga riktlinjer för vad som gäller. Då kan man hamna i en 

situation där en person som innehavare och ägare av en internetuppkoppling står till 

svars för allt oavsett, eller där internetuppkopplingen och IP-adressen inte är ett 

bevis över huvud taget.  Det skulle i längden till exempel kunna innebära att 

fildelning av upphovsrättsskyddat material blir svårspårat.  

 

Den allmänna erfarenheten som arbetet har skapat är att oklarheten med ansvaret för 

trådlösa nät är på många sätt ovisst och att en utdragen rättsprocess som resultat för 

ett dåligt skyddat trådlöst nät är straff nog för en oskyldig accesspunkts innehavar
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