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Sammanfattning 

Examensarbetet gick ut på att projektera en lösning där biblioteksanvändare vid Umeå 

kommuns stadsbibliotek ska kunna logga in på det trådlösa nätverket med hjälp av deras 

lånekort och ett lösenord eller PIN-kod. Lösningen ska även ta hänsyn till gäster som saknar 

bibliotekskort och erbjuda dem en tillfällig inloggning. Den projekterade lösningen gick ut på 

att använda befintlig hårdvara vid Umeå kommun samt outnyttjade funktioner i de befintliga 

servrarna. Den framtagna lösningen har även testats och skulle inom en snar framtid kunna 

implementeras. 

Abstract 
The goal of this project is to present a solution for the wireless network at the city library in 

Umeå. The new system will allow users to log on to the wireless network using their library 

card along with a password of some kind. There must also be a way for guests without library 

cards to be allowed access to the network in some way. The result of this project was based on 

hardware that Umeå already had access to, and certain functions in that hardware that hasn’t 

been explored earlier and offered a lot of potential. This solution was tested to some extent 

and could be implemented in a near future. 
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Inledning 
I dag breder det trådlösa nätet ut sig mer och mer. Det finns knappt en arbetsplats, eller en 

offentlig plats för den delen, som inte erbjuder trådlöst internet till sina anställda eller 

besökare. Där det tidigare enbart behövdes en dator med en TP-kabel ska det nu även finnas 

accesspunkter så att de anställda kan koppla upp sin bärbara dator, surfplatta och smart-

telefon utöver sin arbetsstation. Dessutom är det många utomstående som besöker 

arbetsplatser ofta, i form av konsulter, gäster och anställda från andra avdelningar som är där 

för möten eller besök. Behovet att kunna vara uppkopplad dygnet runt har blivit enormt, och 

det sätter press på många arbetsgivare att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna leverera 

trådlöst internet till anställda och behöriga gäster. Problemet brukar ligga i att om det är en 

enkel lösning för användarna, är det oftast brister i säkerheten. Det finns därför stora behov att 

skapa smidiga lösningar såväl för administratörer som för användare, men samtidigt ha någon 

form av säkerhet. 

Mål 
Målet med detta examensarbete är att projektera en lösning där biblioteksanvändare vid Umeå 

kommuns stadsbibliotek ska kunna logga in på det trådlösa nätverket med hjälp av deras 

lånekort och ett lösenord eller PIN-kod. Dessutom ska det även finnas en möjlighet för gäster 

utan bibliotekskort att få tillgång till en tillfällig inloggning.  
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Teori 

802.1x 

Det är en teknik för att autentisera användare som vill ansluta till ett nätverk. I grunden är 

802.1x egentligen bara ett sätt att hantera Extensible Authentication Protocol, EAP, och 

Remote Authentication Dial In User Service, RADIUS, paket över nätverket. Det kallas även 

för EAPOL, EAP Over Lan. Tekniken bygger på att det finns en supplikant, det vill säga en 

användare eller enhet som vill ansluta till nätverket, en autentiserare som kan vara en switch, 

accesspunkt eller controller, och slutligen en autentiseringsserver, en server som kan hantera 

RADIUS-förfrågningar.  

Det fungerar så att när supplikanten ansluter till nätverket är supplikanten inte autentiserad än, 

därför blockeras all trafik från supplikanten tills den har blivit autentiserad. Autentiseraren 

skickar ut en EAP-Request-identity som begär suppliktantens EAP-Response-identity som 

kan bestå av ett användarnamn och lösenord eller ett certifikat exempelvis. Sedan tar 

autentiseraren det svaret och skickar det som ett paket till autentiseringsservern som ett 

RADIUS-Access-Request. (Cisco Systems inc. 2014.) 

Cisco Identity Services Engine 

Som grund för den lösning som tagits fram under detta arbete finns en Cisco ISE server. Den 

finns redan på plats vid Umeå Kommun och går att använda även för detta ändamål. ISE-

servern är mer än bara en vanlig router. Den har stöd för alla möjliga funktioner och 

anslutningar, men det viktiga för detta arbete är att den har stöd för web-autentisering där 

ISE-servern har en inbyggd inloggningsportal, samt att den hanterar RADIUS-förfrågningar 

och kan kopplas samman med externa katalogtjänster. Den har dessutom en inbyggd 

katalogtjänst där användare kan skapas eller importeras från ett annat AD. ISE består inte av 

bara en maskin, det är ett antal ”noder” med olika funktioner och tjänster som sammankopplas 

och styrs utifrån via ett gränssnitt. Till exempel en nod med bara administratörsfunktioner, en 

annan nod med säkerhetspolicies. Vilket innebär att det går att skräddarsy hur ISE ska se ut 

och fungera utefter behov. (Cisco Systems inc. U.Å) 

RADIUS 

RADIUS står för Remote Authentication Dial-In User Service. Det är ett protokoll som 

installeras på en server för att hantera Authorization, Authentication och Accounting 

management för användare i nätverket. Den hanterar autentiseringsförfrågningar, allt ifrån 

mail-servrar till åtkomst till nätverk.  

EAP 

EAP står för Extensible Authentication Protocol och är ett protokoll för att autentisera 

användare för att få tillgång till nätverket. Där man tidigare i Point-to-Point bara använde 

användarnamn och lösenord tillåter EAP nu utöver lösenord också andra 

autentiseringsmetoder, såsom certifikat och challenge-response tekniker. EAP underlättar 

mycket för att koppla till en accesspunkt. När en klient får kontakt med en accesspunkt via 

EAP behöver inte den veta vilket autentiseringssystem som klienten använder, den paketerar 

helt enkelt EAP-informationen och skickar till RADIUS-servern (Remote Authentication 

Dial-In User Service) som hanterar informationen och sköter autentiseringen.  

Problemet med EAP är att det förutsätter att kommunikationen redan är krypterad och säker, 

antingen tack vare det fysiska nätet eller annat. Det innebär att själva kommunikationen över 
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EAP inte är krypterat. Det har lett till att det har dykt upp en hel mängd andra protokoll som 

vidareutvecklar EAP. 

PEAP 

Ett av de vanliga är PEAP, Protected EAP. Det enda PEAP gör är att den tar EAP paketen och 

kapslar in dem i krypterade och autentiserade Transport Layer Security, TLS, tunnlar.  

TLS 

Transport Layer Security är ett protokoll som försäkrar ett säkert utbyte av information mellan 

datorer och nätverk. Det fungerar som så att med hjälp av certifikat verifierar parterna 

varandras identitet, sedan skapar parterna en sessionsnyckel som de använder för att kryptera 

all data under överföringen. Detta skapar en säker och konfidentiell anslutning. 

SQL 

Structured Query Language, är ett språk för att hantera data i en relationsdatabas. Den kan 

hantera förfrågningar, uppdateringar, inlägg och att radera.   

Web-portal 

När en användare ansluter till nätverket tilldelas de en IP-adress, sedan tar accesspunkterna 

upp all trafik och omdirigerar användaren till en inloggningsportal där de måste autentisera 

sig före de kan få tillgång till nätet. Användaren fyller i användarnamn och lösenord som i sin 

tur skickas som en RADIUS-förfrågan till en server som kan hantera sådana förfrågningar. 

RADIUS-servern kan konfigureras att antingen använda sin egen interna databas med 

användare och lösenord, eller kopplas ihop med en extern databas som den kommer att fråga 

när en användare försöker ansluta. Om uppgifterna stämmer överens får användaren tillgång 

till nätet.  

Fördelarna med web-autentisering är att det är en väldigt enkel lösning för användarna, de 

behöver endast ansluta till nätet och logga in. Nackdelar är att om enheten går in i viloläge, en 

bärbar dator eller telefon exempelvis, händer det ofta att användaren tappar anslutningen och 

måste logga in igen när de startar upp enheten. Därför skulle lösningen med web-autentisering 

inte lämpa sig för anställda eller konsulter som arbetar ofta på en sådan arbetsplats. För det 

här projektets ändamål är det dock inte något problem eftersom att användarna inte använder 

nätverket i samma utsträckning. 

Arbetet 

Metod 

Först görs efterforskning om olika lösningar och metoder som är lämpliga att implementera.  

Sedan arbetas ett par olika alternativ fram och diskuteras tillsammans med handledare och 

berörda parter. Sedan undersöks de utvalda lösningarna och systemen och om möjligt utförs 

tester i en testmiljö. 

Lösningar som valts bort 
Vid andra bibliotek, exempelvis Malmö stadsbibliotek samt Stockholms stadsbibliotek, 

installerades en RADIUS-server i enkom för den platsen. Det alternativet att installera en ny 

RADIUS-server, exempelvis FreeRADIUS, RADIATOR, eller Microsoft Network Policy 

Server, valdes bort eftersom att det är onödigt att installera en ny maskin då Umeå kommun 



John Eriksson 
Examensarbete inom Nätverk och Kommunikationsteknik, 15hp 
Umeå Universitet, VT-15 
 

7 
 

redan har en Cisco ISE server på plats som klarar av samma funktioner, och mer. Efter att en 

test-miljö konfigurerats upp med den open-source baserade FreeRADIUS-servern blev det 

även tydligt att den RADIUS-servern är något mer komplicerad att konfigurera än ISE-

servern. Det krävs även mycket goda kunskaper i Unix-system då det inte finns något 

gränssnitt utan allting sköts via terminalen och config-filer. 

Ett alternativ för att hantera gäster var att ha ett öppet SSID för gäster och ett låst SSID för 

användare med lånekort, den lösningen ströks eftersom att det i dagsläget finns ett relativt 

stort antal SSID på plats, därför vill Umeå kommun undvika att använda ytterligare SSID då 

det kommer att skapa onödigt mycket störningar. 
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Lösningen 

Nuvarande system 

I dagsläget loggar användare in på nätverket via systemet Libras inloggningsportal. Där fyller 

användare i deras inloggningsuppgifter, sedan används ett API för att kommunicera med 

databasen där de användarna ligger för att autentisera inloggningen. 

Umeå kommun har själva skapat ett system för att hantera gäster som behöver en tillfällig 

användare på nätet. I en databas ligger ett visst antal användarkonton, omkring 100 stycken 

inaktiverade konton. En administratör kan logga in i systemet och fylla i ett personnummer 

och från vilket datum kontot ska aktiveras och hur många dagar. När administratören har fyllt 

i alla uppgifter, då tittar systemet via SQL på listan över alla konton och väljer ett som är 

ledigt och aktiverar det, sedan visas en ruta för administratören där det syns vilket konto 

gästen får tillgång till. 

 

Projekteringen 

Följande är en översikt över hur den nya lösningen ser ut. 

 

Umeå Kommun har en Cisco ISE server i drift som kommer att användas som grund för den 

projekterade lösningen då den klarar av att hantera såväl en web-portal för inloggning samt att 

hantera RADIUS/AD/LDAP-förfrågningar. Men ISE-servern inte kan kommunicera med 

systemet Libra där användarna loggar in och att de användarkontona ligger i en databas som 

ISE-servern inte kan kommunicera med heller, därför kommer ett Active Directory 

Lightweight Directory Services att användas, dit kommer användarna att kopieras över. ISE-
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servern kan kommunicera via LDAP med den katalogtjänsten. Ett script som tittar på 

checksumman i Libras databas körs, och när checksumman ändras kommer den nya tabellen 

att kopieras över till AD-LDS katalogen. Det innebär att tabellen över användarna i katalogen 

är ständigt uppdaterad. I ISE-servern anges AD-LDS katalogen som en extern identitetskälla 

som används i det angivna nätverket. Anslutningen mellan AD-LDS katalogen och ISE-

servern kommer att krypteras med LDAP Over SSL, LDAPS. Slutligen konfigureras 

controllern för det trådlösa nätverket att implementera web-autentisering, där ISE-servern 

pekas ut som både web-server samt autentiseringsserver. När en användare på det nätverket 

vill ansluta kommer controllern att omdirigera enheten till inloggningsportalen och blockera 

all annan trafik ända tills enheten har autentiserats. När användaren har fyllt i användarnamn 

och lösenord i inloggningsportalen kommer ISE-servern att skicka en LDAP-förfrågning till 

AD-LDS maskinen och fråga om de angivna uppgifterna finns och stämmer överens med 

uppgifterna i katalogtjänsten. Om katalogen meddelar att användaren finns och att lösenordet 

stämmer kommer ISE-servern därefter att godkänna anslutningen och meddela det till 

controllern. 

För att hantera gäster utan lånekort kommer ISE-serverns medföljande gäst-tjänst att 

användas. Där kan användare med rättigheter logga in i en administratörs-portal och skapa 

gäst-användare som besökare kan få tillgång till, inloggningsinformationen kan även skrivas 

ut eller skickas via mail eller sms. Dessutom går de användarna att tidsbegränsa så att de utgår 

efter ett visst antal timmar, dagar, eller veckor. Sedermera kan ISE-servern vid bestämda tider 

gå igenom listan över gästanvändare och radera alla som utgått. Vilket innebär att det 

automatiskt går att rensa gästkonton regelbundet för att förhindra att den blir överfull av 

användarkonton. Det finns även möjligheter att automatisera skapandet av gästkonton, det går 

att skapa en själv-registreringssida där gäster själva kan skapa gästkonton, den kan även kräva 

ett telefonnummer eller en mail-adress dit inloggningsuppgifterna skickas, vilket hjälper till 

att förhindra missbruk av gästkonton och underlättar om det behövs spåra ett konto. 

Möjligheten att automatisera gästskapandet kan även underlätta administrationsarbetet för 

personalen om det önskas. 

Fördelar med extern identitetskälla för användare 

En fördel med att använda AD-LDS katalogen för lagring av användare är att det finns fler 

möjligheter och funktioner att administrera användare jämfört med att använda den inbyggda 

katalogen i ISE-servern. Den katalogen kan dessutom kommunicera med fler system än vad 

ISE-servern klarar av vilket innebär att om denna lösning för det trådlösa nätverket på 

stadsbiblioteket ska implementeras på fler platser är det väldigt enkelt att fortsätta använda 

AD-LDS katalogen. Bland annat finns funktionen att tidsbegränsa användare, det vill säga att 

de endast kan ansluta vissa tider, till exempel under bibliotekets öppettider. Detta kan 

förhindra att de som befinner sig i närheten av biblioteket utanför öppettiderna ska kunna 

utnyttja gratis internet. Dessutom finns det i dagsläget inga licenskostnader för AD-LDS. 

Licenskostnader 

Däremot kommer licenskostnaderna för ISE-servern att öka. ISE-serverns licenser är baserade 

på antalet samtida användare som är uppkopplade. En användare tar upp en licens under tiden 

den är ansluten, när användaren kopplar ifrån blir den licensen ledig för nästa person. Umeå 

Kommun har i dagsläget licenser för 2500 samtida användare i ISE-servern, om det nya 
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systemet implementeras där biblioteksanvändare och gäster också ansluter till ISE-servern 

innebär det ökade licenskostnader. Fördelen är att det blir enkelt att administrera ett nät som 

går igenom ISE-servern. 

Säkerheten i SSID 

Lösningen kommer att bestå av endast ett SSID för både biblioteksanvändarna samt gäst-

användarna. Detta för att förhindra ett överflöd av SSID där trafiken stör ut varandra eftersom 

att Umeå kommun redan har ett stort antal SSID aktiva. 

Huruvida SSID ska vara låst eller öppet är ännu obestämt. Det finns för- och nackdelar med 

båda alternativen. Om SSID ska vara låst finns dessutom valet mellan att använda endast en 

Pre-Shared Key för att ansluta som alla besökare får ta del av, eller om även anslutningen till 

SSID ska vara RADIUS-baserad, det vill säga att de använder sina användaruppgifter för att 

koppla upp sig till SSID. 

Öppet SSID 

Ett öppet SSID innebär en väldigt enkel lösning sett ifrån användarperspektivet. Det enda de 

behöver veta är deras egna lånekortnummer och PIN-kod. De ser att nätverket är öppet och 

ansluter till det, loggar in via portalsidan och sedan är de klara. Det är svårt att göra en enklare 

lösning.  

Nackdelen är först och främst säkerheten. Uppkopplingen till ISE-servern är förstås krypterad 

men i och med att anslutningen till accesspunkten inte är krypterad innebär är det lättare för 

angripare att avlyssna trafiken. Om ett öppet SSID ska användas är det viktigt att informera 

användarna om att inte använda sig av känsliga lösenord medan de surfar och vara försiktiga 

med vilka sidor de besöker. En annan nackdel med öppet SSID är att det finns en risk att 

obehöriga användare ansluter till nätverket i tron att det är gratis internet. De kommer inte att 

kunna ansluta och nyttja nätverket, men bara genom att ansluta till accesspunkten kommer de 

att bli tilldelad en IP-adress. Det finns därför en risk att om väldigt många användare ansluter 

samtidigt kommer IP-adresserna att ta slut, om inte nätet utökas till att innefatta extremt 

många IP-adresser. Den risken är eventuellt inte aktuell just vid stadsbiblioteket, men om 

systemet utökas och implementeras på fler platser måste man ha det i åtanke. 

Låst SSID 

Fördelen med ett låst SSID är framför allt är att det inte finns samma risk för brist på IP-

adresser. Säkerheten ökar också och det går att kombinera ett låst SSID tillsammans med 

inloggningsportalen. Det finns dock en del brister i vissa krypteringsmetoder. Om målet är att 

förhindra obehöriga användare att uppehålla IP-adresser, då räcker det mest troligt med att 

använda en Pre-shared key, det vill säga att det är ett lösenord som måste anges. Det 

lösenordet går att ändra manuellt men alla användare ansluter fortfarande med samma 

lösenord. 

Alternativet är att använda WPA/WPA2-Enterprise, det vill säga 802.1x baserad kryptering 

med en RADIUS-server, i det här fallet ISE-servern. Det innebär att för att koppla upp sig till 

SSID måste de ange deras personliga användarnamn och lösenord (lånekortnummer och PIN-

kod). Detta går förstås att kombinera med inloggningsportalen. Fördelen med den lösningen 

är att säkerheten ökar betydligt jämfört med att använda en pre-shared key, och eftersom att 
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användarna redan finns och ISE-servern är kopplad till den är det inte ett stort steg att 

använda sig av WPA-Enterprise också. 

Nackdelen med att använda WPA-enterprise är att det inte är lika enkelt för användarna att 

ansluta jämfört med en pre-shared key samt att det är fler steg som måste konfigureras för 

administratörerna. En annan nackdel är att om en användare försöker ansluta med en gammal 

enhet som inte har stöd för den typen av kryptering kan de inte ansluta till nätverket, det är 

dock en liten risk eftersom att de allra flesta enheter har stöd för det. 

Om användarna väljer att spara uppgifterna i enheten och ansluta automatiskt, så finns det en 

risk att om lösenordet ändras kommer enheten att försöka ansluta automatiskt och på så vis 

låsa kontot, om den funktionen ska finnas.  En administratör kan alltid låsa upp kontot, men 

en lösning är att efter ett visst antal felaktiga inloggningsförsök kan kontot låsas i ett antal 

minuter istället för att låsas helt direkt. Det hjälper till att förhindra brute-force attacker där 

angripare testar kombinationer för att försöka knäcka lösenordet, och det medför inte stora 

problem för användaren. 

Tekniska detaljer 

Kommunikationen mellan AD-LDS och Libras databas sker via SSIS, SQL Service 

Integration Services. Det är ett verktyg för att hantera data, såsom till exempel att flytta stora 

mängder data mellan två databaser.  

Eftersom att kommunikationen mellan ISE-servern och AD-LDS katalogtjänsten sker via 

LDAP är den inte krypterad, det är ett BIND-request som sker i klartext där ISE-servern helt 

enkelt frågar katalogtjänsten om användarnamnet med lösenordet finns, och får då som svar 

antingen ja eller nej. Därför måste den kommunikationen krypteras, ett förslag är att göra det 

genom LDAPS, LDAP over SSL. Det finns andra sätt att kryptera förbindelsen, men LDAPS 

är ett bra alternativ i denna miljö. 

För att implementera en lösning med ett låst SSID används valfri lager 2 säkerhet samt web-

autentisering på lager 3. Där pekas sedan ISE ut som extern web-server för 

inloggningsportalen. ISE pekas även ut som autentiseringsservern. 

För att implementera en lösning med ett öppet SSID konfigureras controllern att inaktivera 

både lager 2 och lager 3 säkerhet. På lager 2 aktiveras MAC-filtering och RADIUS NAC samt 

AAA override aktiveras på controllern. Sedan måste det anges vilken autentiseringsserver den 

ska peka mot, i det här fallet blir det ISE-servern. När en användare då ansluter kommer ISE-

servern att titta på MAC-adressen, då den inte känner igen den kommer en särskild policy att 

verka, som blockerar all trafik förutom till inloggningsportalen. När användaren sedan gjort 

en lyckad inloggning kommer den policy-regeln att släppa och användaren kan surfa som 

vanligt.  

Test 
En accesspunkt konfigurerades tillsammans med controllern för att testköra ISE-serverns 

gästtjänst med inloggningsportal. Problem uppstod direkt då det inte gick att ansluta till 

inloggningsportalen. Det gick inte att kommunicera med någon annan maskin på nätverket, i 

brandväggen syntes inte heller någon trafik över huvud taget. Enheten blev tilldelad en 

korrekt adress vilket tydde på att DHCP-servern fungerade. Genom att göra en traceroute från 
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ISE-servern mot en enhet på det trådlösa test-nätet gick det att se att det tog stopp vid 

controllern. Problemet låg i att Access listan i controllern som blockerade mer än vad som var 

tänkt. 

Nästa problem var att portalen inte godkände användarnamnet och lösenordet. Efter att ha 

skapat ett gästkonto via administratörportalen gick det inte att logga in i portalen med det 

kontot. Däremot om ett konto skapades direkt i ISE-servern istället för administratörsportalen, 

då gick det bra att logga in med det kontot. Dock så gick det inte att surfa när användaren 

hade autentiserat sig. 

Det visade sig att policy-reglerna för autentisering och den regeln som tillät användaren att 

utnyttja internet låg i fel ordning i prioritetslistan, när de bytte plats fungerade det. Problemet 

med gäst-användare är dock kvar, att om ett gäst-konto skapas via administratörsportalen gick 

det inte att logga in. 

Lösningen låg i tidsprofilen. När ett gäst-konto skapades låg den per automatik i en tidsprofil 

som var placerad i San Jose, USA. Vilket gjorde att tiderna när kontot skulle aktiveras var 

baserade på fel tidszon. Genom att ta bort den och skapa en ny i sponsorportalens 

inställningar där tidszonen var Svensk tid, gick det bra att logga in med gästkontot. 

Nästa problem var att efter användaren har autentiserat går det fortfarande inte att surfa, 

användaren blir hela tiden omdirigerad till inloggningsportalen, trots att det står ”login 

successful” och i loggen i ISE syns det att inloggningen lyckats. Det är som att användaren 

fastnar i policy-regeln som omdirigerar användaren till inloggningsportalen. Vilket resulterar i 

att fastän användaren har autentiserat sig blockeras fortfarande all trafik förutom till 

inloggningsportalen. Möjligtvis att det beror på att när användaren har autentiserat sig blir den 

inte flaggad med ”Guest Flow” av ISE. Tanken är att servern ska sätta en flagga som heter 

”Guest Flow” på användaren då den autentiserat sig, så att den sedan slår mot den regeln så 

att de kan få åtkomst till internet. I skrivande stund har en lösning ej hittats, men Cisco är 

kontaktade och har inlett en felsökning. 

Det var dock möjligt att se att det lyckades logga in med användare från externa kataloger. 
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Diskussion 
Nackdelen med inloggningsportal är att om en enhet går in i viloläge, såsom en bärbar dator 

eller en mobiltelefon, riskerar de att tappa anslutningen och tvingas logga in på nytt. Kanske 

inte ett allvarligt problem men för vissa kan det vara ett irritationsmoment. Ett företag som 

heter Meru erbjuder något som de kallar för Meru Connect, de påstår att de inte lider av det 

problemet att enheter tappar anslutningen när de går in i viloläge. De säger även att 

anslutningen sparas så att användaren kan gå hem och komma tillbaka dagen efter och 

automatiskt anslutas. 

Ett eventuellt problem med att ha ett öppet SSID och captive portal är att användare utan 

inloggning kan se ett öppet nät och ansluta dit utan att kunna egentligen använda nätet, mest 

för att de tror att det är ett ”wifi hot-spot”. Detta kan då leda till försämrad prestanda och 

eventuellt att IP-adresser används upp. Vad gäller Umeå stadsbibliotek är detta kanske inte ett 

stort hot men det kan vara värt att ha det i åtanke om man väljer att implementera lösningen 

över ett större område.  Det går att motverka på olika sätt, ett alternativ är att slå av SSID 

broadcasting, så att användarna manuellt måste skriva in SSID när de vill ansluta, det i sig kan 

dock eventuellt medföra problem för vissa användare. 
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