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Allmänt 

Ned- och uppladdningshastigheten är inte avgörande om ditt Internet upplevs långsamt vid normalt 

surfande. Vid normalt surfande är det svarstiden som är avgörande. Svarstiden betyder hur snabbt din 

enhet får svar av t ex en hemsida och upprättar en kommunikation med servern. När uppkopplingen är 

etablerad påverkar ned- och uppladdningshastigheten kapacitet och mängd av data. Därmed kan vissa 

hemsidor vara långsammare att ladda än andra, t ex en server befinner sig i Sverige eller Kina. 

 

Det tog 2.06ms att etablera anslutningen. Ned- och uppladdningshastigheten: 126,90/103,94 Mbit/s 

 Svarstiden bör vara <50ms för Internet genom fiber, mätning genom Bredbandskollen 

 Ned- och uppladdningshastighet mäts i Mbit/s 

o 1Mbit = 0,125MB ↔ 1MB = 8 Mbit 

Tillverkare av trådlösa routers anger teoretiska trådlösa hastigheter. Dessa hastigheter avviker alltid från 

den faktiska trådlösa hastigheten och hur stor avvikelsen är beror bland annat på: 

 Avståndet mellan router och enhet 

 Val av frekvensband 

 Hur mycket interferens som finns från övriga nätverk, t ex grannars nätverk 

 Väggar, möbler och andra föremål 

 Hur många enheter som är uppkopplade mot nätverket 

Rekommendation allmänt 

 Använd endast kanalband 2.4GHz om någon enhet i ditt trådlösa nätverk inte stödjer kanalband 

5GHz 

o 2.4GHz nätverk har ofta hög interferens med andra 2.4GHz nätverk som befinner sig på 

samma eller överlappande kanaler, dvs ditt nätverk stör grannens och dennes ditt (se 

Kanalband 2.4GHz) 

o 2.4GHz nätverk kan störas av blåtandsenheter, trådlösa telefoner, mikrovågsugnar och 

andra enheter som sänder signaler på kanalband 2.4GHz. En trådlös router ska inte 

placeras i närhet till en sändande 2.4GHz enhet 

 Om användning av 2.4GHz är ett måste, använd enbart den mindre kanalbredden 20MHz 

o Kanalbredd 20MHz tränger genom väggar och föremål enklare och är mindre känsligt för 

interferens 

o Även om kanalbredd 20MHz har längre räckvidd och därmed har lättare att nå en granne så 

har det mindre interferens än att använda kanalbredd 40MHz 

 Anslut nyare och modernare enheter till kanalband 5GHz och äldre enheter till kanalband 2.4GHz 
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Säkerhet 

Det finns två krypteringsmetoder: AES och TKIP. AES kan anses som uppföljare till TKIP och är därmed att 

föredra. 

Det finns även flertalet krypteringsnycklar som används tillsammans med krypteringsmetoderna: 

 Öppet (olämpligt) 

 WEP 64 (osäkert) 

 WEP 128 (osäkert) 

 WPA (TKIP) (mindre bra) 

 WPA (AES) (mindre bra) 

 WPA2 (TKIP) (bra) 

 WPA2 (AES) (bäst) 

 WPAWPA2 (TKIP/AES) (bra) 

Den största delen av hemelektronik har idag stöd för WPA2 som är den senaste krypteringsnyckeln. Om 

någon av dina enheter inte stödjer WPA2 måste ett annat alternativ väljas, t ex WPA eller WEP. Nya 

enheter är bakåtkompatibla med tidigare standards. 

Rekommendation säkerhet 

 Om möjligt, använd alltid WPA2-AES 
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Kanalband 2.4GHz 

Det finns totalt 13 kanaler på kanalbandet 2.4GHz. Alla routrar stödjer dock inte 13 kanaler och då finns det 

enbart 11 kanaler som är valbara. Det är lätt att tro att det finns 11 eller 13 fristående kanaler att välja 

bland, vilket är felaktigt då varje kanal har en kanalbredd om 20MHz. Det betyder t ex att kanal 6 

överlappar kanal 4-8 och har interferens med andra nätverk som ligger inom detta spann. Används 

dessutom 40MHz kanalbredd ökar överlappen ytterligare med större risk för interferens som resultat. 

 

Illustration av överlappande kanaler med 20MHz kanalbredd 

 

Illustration av fristående kanaler med 20MHz kanalbredd 

Kanalbredd 2.4GHz 

På kanalbandet 2.4GHz finns kanalbredderna: 20MHz och 40MHz. 20MHz är den smalare kanalbredden 

och kan därmed leverera en mindre dataström (hastighet). Däremot är den mindre känslig för interferens 

och når en längre räckvidd och tränger lättare genom väggar och föremål. 40MHz är i teorin bättre för 

högre dataströmmar (hastigheter) men ger en sämre prestanda i flerfamiljshus då den har en hög 

interferens. 

Rekommendation 2.4GHz 

Scanna av lägenheten med dator eller smartphone, lämpligen dator då den har en starkare trådlös täckning 

i jämförelse med en smartphone. För datorer finns flertalet gratisprogram som Vistumbler, NetSpot etc. Sök 

efter ”WiFi analyzer” på Google. För Androidanvändare finns applikationen WiFiAnalyzer (open-source) 

som är gratis och ger en enkel visuell överblick på aktiva trådlösa nätverk. 

 Välj den kanal som är minst använd av: 1, 6 eller 11; oavsett om kanal 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 och 

13 används minst eller är lediga 

 Välj kanalbredd 20MHz 
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Kanalband 5GHz 

Det finns totalt 19 kanaler på kanalbandet 5GHz. Av dessa är det normalt kanal 36, 40, 44 och 48 som är 

valbara bland vanliga routrar. Övriga kanaler är valbara i mer avancerade routrar som då ställer krav på 

dynamisk frekvensval för att inte störa frekvenser från t ex militär radar. Kanalbandet 5GHz har mycket 

högre kapacitet och hastighet än kanalbandet 2.4GHz men har inte samma räckvidd. Kanalbandet 5GHz 

har mindre interferens även om kanalbredd >20MHz överlappar närliggande kanal. Därmed stör det inte 

lika lätt grannens nätverk och störs inte heller av blåtandsenheter, mikrovågsugnar och trådlösa telefoner 

etc. 

KANAL CENTERFREKVENS 

36 5 180 MHz 

40 5 200 MHz 

44 5 220 MHz 

48 5 240 MHz 

Kanaler på kanalbandet 5GHz (normal router) 

KANAL CENTERFREKVENS 

52 5 280 MHz 

56 5 300 MHz 

60 5 320 MHz 

64 5 340 MHz 

100 5 500 MHz 

104 5 520 MHz 

108 5 540 MHz 

112 5 560 MHz 

116 5 580 MHz 

120 5 600 MHz 

124 5 620 MHz 

128 5 640 MHz 

132 5 660 MHz 

136 5 680 MHz 

140 5 700 MHz 

Kanaler på kanalbandet 5GHz (avancerad router) 

Kanalbredd 5GHz 

På kanalbandet 5GHz finns kanalbredderna: 20MHz, 40MHz och 80MHz. 20MHz är den smalare 

kanalbredden och kan därmed leverera en mindre dataström (hastighet). En smalare kanalbredd är mindre 

känslig för interferens och når en längre räckvidd och tränger lättare genom väggar och föremål. På 

kanalbandet 5GHz är det mindre interferens och här kan en högre kanalbredd användas. 

Rekommendation 5GHz 

Scanna av lägenheten med dator eller smartphone, lämpligen dator då den har en starkare trådlös täckning 

i jämförelse med en smartphone. För datorer finns flertalet gratisprogram som Vistumbler, NetSpot etc. Sök 

efter ”WiFi analyzer” på Google. För Androidanvändare finns applikationen WiFiAnalyzer (open-source) 

som är gratis och ger en enkel visuell överblick på aktiva trådlösa nätverk. 

 Välj kanal 36, 40, 44 eller 48 

 Välj kanalbredd 40MHz eller 80MHz 
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WiFi täckning 

I våra lägenheter finns ett mediaskåp med patchpanel. Koppla en nätverkskabel från ingående Internet till 

det rum routern ska placeras i. Koppla sedan en nätverkskabel från rummets vägguttag till routerns WAN 

port. Om täckningen inte är tillräcklig över hela lägenheten kan du prova att flytta routern till ett rum som är 

mest centralt beläget, alternativt till det område där behovet av WiFi är störst. På insidan av dörren på 

mediaskåpet finns en översiktsbild med kopplingsschema. 

 

Mediaskåp innehållandes patchpanel 

 

Patchning av inkommande Internet till uttag i vardagsrum och vidare till trådlös router 

Rekommendation WiFi täckning 

 Routern ska placeras centralt och fritt i lägenheten 

 Placera inte routern i närhet av t ex en blåtandsenhet, mikrovågsugn eller trådlös telefon 

 Investera i en ny avancerad router med bättre räckvidd 

o Fördelaktigt mesh-routrar för att säkra total WiFi täckning 
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Konfiguration av router 

1. Anslut en nätverkskabel mellan dator och router (valfri LAN port) 

2. Öppna en webbläsare 

3. Fyll i routerns IP adress i adressfönstret (URL) 

a. IP adressen anges normalt på etiketten som finns på routern 

i. Vid problem, se tillverkarens manual 

 

Exempel på IP adress för åtkomst till routerns administrationsgränsnitt 

4. Fyll i användarnamn och lösenord 

a. Användarnamn och lösenord anges normalt på etiketten som finns på routern 

i. Vid problem, se tillverkarens manual 

5. Ändra inställningar för kanalband 2.4GHz 

a. Namnge nätverket (SSID) 

b. Ställ in kanal 

c. Ställ in kanalbredd 

d. Ställ in säkerhet 

e. Ställ in lösenord 

6. Ändra inställnings för kanalband 5GHz 

a. Namnge nätverket (SSID) 

b. Ställ in kanal 

c. Ställ in kanalbredd 

d. Ställ in säkerhet 

e. Ställ in lösenord 

7. Ändra övriga inställningar efter behov 

Rekommendation konfiguration av router 

 Den medföljande Telia routern är begränsad för manuella ändringar, därför rekommenderas ett 

inköp av ny router 

 Vid problem 

o Starta om routern 

o Återställ routern till fabriksinställning 

 Se tillverkarens manual 
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Länkar 

 Bredbandskollen 

 SmallNetBuilder 

 SpeedTest 

http://www.bredbandskollen.se/
https://www.smallnetbuilder.com/
https://www.smallnetbuilder.com/
http://www.speedtest.net/sv

