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Sammanfattning 

Wi-Fi Protected Setup förkortas WPS. Denna teknik används av routrar och gör det lättare för 

användaren att skapa en anslutning genom att enbart behöva ange en pin-kod eller vara i närheten av 

åtkomstpunkten. WPS anses som en svag autentiseringsteknik då olika attacker har varit successiva mot 

tekniken. Rapporten innefattar en litteraturstudie och ett experiment för att undersöka svagheter hos 

tekniken samt om den är passande för företagsnätverk. Detta ger förhoppningsvis läsaren en bra 

förståelse om farorna som kan komma med bekvämlighet. WPS är inte bara osäkert för företag, utan 

även för hemanvändare. 

Nyckelord: Wi-Fi, Wireless Protected Setup, WPS, IT-Säkerhet, Företagssäkerhet. 

Abstract 

Wi-Fi Protected Setup abbreviates WPS. The technique is used by routers and is designed to make a 

connection easier by only being in the proximity of the router or knowing the pin-code. WPS is 

considered a weak authentication method as various attacks has proven effective against the technique. 

A literature study and an experiment will help investigate the technique and if it’s suitable for business 

networks. This will hopefully give the reader an understanding of the dangers comfortabillity can bring 

with it. WPS is considered not only unsafe for business networks, but shouldn’t be used in home 

networks either because of its flaws. 

Keywords: Wi-Fi, Wireless Protected Setup, WPS, IT-Security, Business security.  
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1 Introduktion 
Wi-Fi Protected Setup är en teknik som diskuterats länge och som anses osäker av vissa och 

säker av andra. I detta kapitel ger vi en bakgrund till WPS och vart vi tror problemet ligger. 

 

1.1 Inledning 
För 20 år sedan år 1999 skapades Wi-Fi Alliance. Organisationens syfte var att skapa en 

standard för trådlös kommunikation mellan tekniska prylar från flera olika tillverkare [1]. Detta 

blev snabbt en trend, då fler och fler tillverkare av tekniska prylar implementerade tekniken i 

sina produkter och fick märkningen Wi-Fi CERTIFIED. Antalet medlemmar i Wi-Fi Alliance ökade 

också kraftigt [1]. Det har utvecklats flera olika metoder för att göra Wi-Fi nätverk säkrare, då 

de annars hade varit helt okrypterade. Först kom tekniken som kom att kallas WEP, vilket står 

för Wired Equivalent Privacy. Denna ersattes år 2003 av Wi-Fi Protected Access, förkortat WPA. 

Året efter det uppdaterades tekniken till WPA2 [2]. 

Wi-Fi Protected Setup, vilket benämns som WPS, är en teknik för att på ett enkelt sätt ansluta 

till trådlösa nätverk. Denna autentiseringslösning har fått mycket kritik då den inte uppnår 

samma höga säkerhetsnivå som den traditionella metoden att en användare anger 

krypteringsnyckeln till nätverket. Tanken med WPS är att den ska förenkla anslutningsfasen 

mellan en klient och en accesspunkt. Detta genom att användaren antingen kan klicka på en 

knapp på accesspunkten och på den enhet som ska anslutas, eller att användaren anger en 8 

siffror lång pin-kod istället för krypteringsnyckeln. 

Wi-Fi Protected Setup lanserades i slutet av år 2006 av Wi-Fi Alliance [3]. Denna teknik används 

än idag, dock inte exakt samma som år 2006. Den 26 december år 2011 blev det känt av Stefan 

Viehböck, When poor design meets poor implementation, att version 1.0 är sårbar för brute 

force attacker mot pin-koden [4]. Denna bakgrund gör det intressant och relevant att forska 

mer om ämnet för att eventuellt hitta fler svagheter och undersöka om det är säkert nog för 

företag att använda tekniken. 

Version 2.0 av Wi-Fi Protected Setup, lanserades 30 januari år 2012. Version 2.0 tillåter ett 

begränsat antal autentiserings försök med felaktiga pin-koder, exempelvis 3 eller 10 st 

beroende på routern. Efter detta måste accesspunkten gå in i ett så kallat locked down state. 

Detta innebär att funktionen för att autentisera mot nätverket med hjälp av en pin-kod inte 

längre fungerar. Accesspunkten ska vara i detta låsta läget tills att en användare manuellt väljer 

att starta funktionen igen, exempelvis genom en omstart av accesspunkten [5]. Om 

implementeringen inte är gjord korrekt kan detta leda till att det i alla fall teoretiskt fortfarande 

möjligt att genomföra en bruteforce attack mot WPS pin-koden [6]. 
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1.2 Motivation för frågeställningen 
Rapporten tar upp frågor som behöver besvaras för att göra arbetet relevant och inom 

riktlinjerna för rapporten. Detta innebär att syftet med rapporten blir att besvara något som 

inte besvarats innan, vilket gör företagssäkerhet och WPS till ett intressant ämne då 

forskningen kring det är relativt begränsat. Arbetet skall ta upp svagheter och liknande då det 

är mest intressant för oss som IT-forensiker. Detta är också något vi vill upplysa eventuella 

läsare om och förhoppningsvis kan arbetet ge företagare en ny syn på nätverkssäkerhet. 

WPS tidigare versioner var väldigt svaga mot brute-force attacker men har på senare tid 

uppdaterats. Det är fortfarande oklart vilka åtkomstpunkter som använder äldre versioner av 

WPS men år 2018 genomfördes ett slags penetrations-test mot ISP’n TalkTalks ”Super Router”, 

som givits ut av TalkTalk till sina kunder [7]. Här kunde man få ut WPS pin-koden efter några 

sekunders väntan genom ett program som heter Dumpper. Detta leder till frågan om WPS som 

en osäker autentiseringsmetod, samt hur många äldre routrar som fortfarande inte 

uppdaterats tillräckligt och är sårbara mot liknande attacker.  

Det är också fastställt är tekniken sårbar mot brute-force attacker [8]. Detta innebär att en 

mjukvara används för att kontinuerligt prova olika pin-koder för att till slut hitta den aktuella 

pin-koden och på så sätt få tillgång till nätverket. Detta gör frågan om säkerheten relevant då 

det möjligen kan finnas andra svagheter i tekniken. I och med att frågan om säkerheten ställs är 

det också intressant att ta upp hur företag ställer sig mot tekniken och teknikens svagheter 

överlag. Även om en studie om WPS inom hemnätverk hade varit intressant måste den 

avgränsningen göras till företagsnätverk för att få en klar röd tråd till rapporten. 

 

Som nämnt i föregående stycke är det oklart vilka versioner av WPS som används i dagens 

företagsverksamhet. Detta kan göra frågan om brute-force svagheter aktuella. Det finns också 

en svaghet som uppstått på grund utav WPS unika karaktär som gör det svårt att genomföra 

automatiska firmware uppgraderingar. Detta gör att det blir svårt att säkra äldre routrar och att 

genomföra ett säkert arbete med tekniken i och med att patch-automatiseringen inte funkar 

som den bör [9].  

 

1.3 Frågeställning 
1. Varför är WPS en osäker autentiseringsmetod? 

2. Är tekniken tillräckligt säker för att användas inom företagsnätverk? 

 

1.4 Problematisering av frågeställning 
Ett problem med frågeställningen är att frågorna upplyser svagheter som kan göra det lättare 

för personer att attackera tekniken. Frågeställningen tar upp svagheter och säkerhetsrisker men 

den tar ej upp annan viktig information som exempelvis huruvida tekniken kan förbättras. Det 

finns ej heller information hur man som användare kan skydda sig mot dessa attacker, vilket 
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också är en viktig del i nätverkssäkerhet. Det finns andra faktorer som spelar roll i hur 

säkerheten inom företagsnätverk fungerar vilket kan få resultatet att se ut som en sågning av 

tekniken helt. Några faktorer som kan spela roll i sammanhanget är hur företagets policys ser ut 

gällande de anställdas nätverksvanor inom företaget samt hur man utformat en policy för de 

anställdas egna enheter.  

 

Detta leder till att det kan finnas ett tvivel om att svara på några av dessa frågor då det gör att 

allmänheten får mer kännedom om problemen samt skulle kunna utnyttja dessa svagheter i 

illasinnade syften. Å andra sidan är det bra att allmänheten är eller blir mer medvetna om 

svagheter i de tekniker som används. Varje individ eller företag själv kan göra en avvägning om 

det är lönt att använda tekniken eller inte om de är mån om riskerna. Det kan möjligen vara så 

att ju kändare en svaghet är, finns det en större anledning för routertillverkare att släppa en 

patch. Detta för att dessa eventuellt utdaterade produkter skall fortsätta vara attraktiva på 

marknaden. Eftersom författarna ställer sig kritiska till att släppa information om WPS 

svagheter kommer väldigt få detaljerad information om hur man utnyttjar svagheterna att 

presenteras. 

Eftersom den andra frågan i frågeställningen inte har ett konkret svar kan det också bli 

problematiskt att göra en professionell bedömning om huruvida tekniken är tillräckligt säker för 

företag. Det kan också bli ett problem att jämföra rapportens resultat med aktuell forskning ifall 

det ej finns ett konkret svar på en fråga. 

 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar som gjorts till företagssäkerhet beror på att det största syftet med en 

kandidatsuppsats är till stor del att undersöka något som ingen annan har undersökt tidigare. 

Liknande arbeten verkar mest fokusera på svagheter inom hemnätverk och vi vill därför avskilja 

oss från detta och fokusera på företagsnätverk. Rapporten skulle möjligen också kunna ta upp 

eventuella lösningar för de problem som understryks, men det skulle troligen hamna utanför 

vår röda linje. 
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2 Metod 
I metodkapitlet förklaras de metoder vi använt och motiverar varför vi valt dessa metoder. Det 

kommer också presenteras några problem med metoderna. Experimentmetoden är till hjälp för 

den andra frågan, då vi vill ta reda på hur många företag som faktiskt använder tekniken och 

vad för sorts företag det är. Syftet är också att ge läsaren en uppfattning till hur vida utspridd 

tekniken är i verkligheten, med fokus på om WPS funktionen används inom 

företagsverksamhet. Vi vill sedan göra en professionell bedömning huruvida tekniken är säker 

nog att användas inom banksektorn, butikssektorn och dylikt. Litteraturstudien är ett 

fundamentalt bra tillvägagångssätt när det gäller ämnet, då tanken är att ta teknologin framåt 

och upplysa eventuella läsare med fakta som genererats genom noggranna studier av liknande 

rapporter [10]. 

 

2.1 Litteraturstudie 
För att besvara frågorna på ett konkret sett har vi valt att genomföra en litteraturstudie. Denna 

metod gör att vi kan studera föregående arbeten och systematiskt välja ut den information vi 

behöver för att besvara vår frågeställning [11]. Vi ansåg att detta bör vara den bästa metoden 

då en stor del av den information vi söker finns på internet och behövs därför rannsakas för att 

kunna jämföras och för oss att fritt välja ut information. Genom att studera litteratur från 

föregående arbeten och relevanta vetenskapliga artiklar skall rapporten ge svar på 

frågeställningen. 

Arlene Fink förklarar litteraturstudier som en systematisk, explicit och reproducerbar metod för 

att studera redan existerande och genomföra rapporter och evaluera samt identifiera viktig 

eller relevant information [12]. En bra tidslinje för en litteraturstudie hade varit att först 

sammanställa en problemställning som skall besvaras. Sedan väljer man ut olika källor som kan 

besvara problemställningen, så som bibliografiska databaser, websidor och liknande. Det gäller 

också att välja rätt söktermer; vilket vi kommer att göra genom att använda WPS, Wi-Fi 

Protected Setup, Internet security, Brute force och andra relevanta nyckelord. För att få en bra 

översikt över källorna som sökts fram, skall en överskådlig blick över källan ge information om 

den är användbar eller inte. Detta kan bero på språk, pålitlig utgivare, datum informationen 

gavs ut och liknande. Det nämns också steg i hur en successivt extraherar korrekt data från 

artiklar, websidor, databaser och dylikt, vilket kommer att skippas på grund av tidsbrist. 
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2.2 Experiment 
Det kommer också att genomföras ett experiment för att läsaren skall få en insyn i hur utbredd 

tekniken är inom företag. I detta experiment kommer vi att testa slumpmässiga företag i 

området för att se vilka som använder sig av WPS. I experimentet kommer vi ta reda på om ett 

specifikt företag använder ett publikt Wi-Fi och om WPS funktionen finns tillgänglig. Praktiska 

problem med experimentet kan vara att det är oklart vilka Wi-Fi nätverk som används av vilka 

företag. Troligen så har företag oftast med sitt namn i sitt Wi-Fi nätverks SSID. Det kan också 

vara ett företags gästnätverk och därför endast ha WPS aktiverat på den ”offentliga” delen av 

nätverket, men det kan samtidigt ha betydelse om någon skulle sprida virus eller worms på 

gästnätverket som sedan kan drabba det interna nätverket. 

 

2.4 Alternativa metoder 
En metod som valts bort är att genomföra intervjuer. Det skulle ta alldeles för lång tid att både 

genomföra experiment och intervjuer. Samt att beroende på hur frågorna formulerats kan 

dessa omedvetet leda till att svaren blir vinklade åt ett håll. Samma sak gäller för vilken 

kompetens och roll personen som intervjuas har på sitt företag, vilken fakta som presenteras 

innan, antal frågor, när på dagen frågorna ställs, samt hur många olika personer som intervjuas 

osv. Rapportförfattarna ska istället dra en slutsats som är byggd på fakta och resonemang samt 

resultat från experimentet som gjorts. 

 

2.5 Metodproblematisering 
Ett problem med att göra en litteraturstudie kan vara att information om ämnet snabbt blir 

utdaterat då det handlar om teknik, vilket är i konstant utveckling. Det kan därför ta lång tid att 

hitta relevant material och man kan behöva jämföra källor för att vara säker på att det som står 

stämmer. Det finns också mängder av information om ämnet, vilket kan göra det svårt att veta 

vilket som stämmer. 

Experimentet vi skall genomföra behöver nödvändigtvis inte besvara frågeställningen och skulle 

kunna vara lite mer av en observation snarare än ett experiment. Det kan bli problematik med 

att genomföra experimentet då vi fysiskt måste ta oss runt utanför butiker, vilket kan se 

misstänksamt ut. Det är också ett svårdefinierat experiment då det finns många saker man kan 

undersöka. Till exempel vilken version av WPS som används, om nätverket är krypterat och det 

kan samtidigt bli problem om verksamheten inte ens använder Wi-Fi. 

En svaghet med experimentet är att vi inte går på alla gågator i hela Halmstad centrum, detta 

gör att slumpen kan ha en betydelse i resultatet av experimentet. Samt att även om det finns 

många företag i Halmstad centrum så ger det ändå inte en helhetsbild i hur vida vilken 

utsträckning WPS används inom trådlösa företagsnätverk. Det kan också vara skillnad på stora 

och små företag. Då små företag inte nödvändigtvis har samma resurser och kompetens som 

större företag. Dessa kanske har en IT-avdelning eller en anställd som är IT-ansvarig, större 
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budget, osv. Därför har vi i vårt experiment valt att ta med både mindre företag som lokala 

restauranger, men också större företagskedjor med butiker på flera ställen i landet, samt 

statliga myndigheter vilka finns i hela landet. 

Ett ytterligare problem med experimentet är att det inte svarar på om WPS tekniken är 

tillräckligt säker för att användas på företagsnätverk. Experimentet svarar bara på om tekniken 

används eller inte. Om tekniken används på ett företag kan det vara antingen för att IT-ansvarig 

anser att det är tillräckligt säkert, eller för att de inte är medvetna på att funktionen är 

aktiverad. För att få svar på denna frågan krävs det en komplettering med en litteraturstudie, 

vilket kommer att genomföras i rapporten. Det finns fortfarande rum till egen tolkning, vilket 

troligen kommer med fler nackdelar än fördelar. 
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Sidan har med mening lämnats tom. 
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3 Teori 
Wi-Fi Protected Setup utvecklades för att göra anslutningen till en åtkomstpunkt enklare och 

bekvämare. Ett knapptryck skapar en anslutning, men frågan om säkerheten är alltid viktig när 

det kommer till ökad bekvämlighet. Precis som att ett kort och enkelt lösenord är enkelt att 

komma ihåg och lättare att snabbt skriva in i lösenordsfältet, kommer bekvämlighet oftast med 

ett pris, ett pris säkerheten får betala. Vi anser att WPS är en osäker teknik grundat på ett par 

saker. 

Den första punkten är att tekniken har visat sig vara svag mot brute-force attacker, vilket gör 

frågan om företagssäkerhet intressant. Nästa punkt skulle vara att tekniken är bekväm, vilket 

nästan alltid betyder att det kommer på en kostnad av säkerhet. I detta fall räcker det med att 

trycka på en knapp på enheten som skall anslutas samt en knapp på åtkomstpunkten. Tar man 

exemplet med bekvämlighet kontra säkerhet förstår man direkt att säkerhetsproblem uppstår 

redan här. 

WPS är en teknik som ersätter det klassiska sättet att logga in genom att ange ett lösenord för 

att ansluta till ett trådlöst nätverk, Wi-Fi. Det fungerar genom att man trycker på WPS knappen 

på sin åtkomstpunkt och sedan på sin enhet, som kan vara en telefon eller en dator. Detta skall 

upprätta en anslutning mellan enheten och åtkomstpunkten och är tänkt att göra det enklare 

för gemene man att sätta upp ett säkert trådlöst nätverk, och ansluta sina klienter till det utan 

att behöva skriva in några krypteringsnycklar. Detta innebär att det normala inloggningssättet 

via ett WPA2 lösenord ersätts. 

Anslutningsfasen 

När WPS används vid autentisering till ett nätverk, börjar det med ett nyckelutbyte med hjälp 

av krypteringsprotokollet Diffie Hellman. Denna metod används för att utbyta kryptonycklar 

utan att faktiskt skicka själva nyckeln. Detta så att anslutningsfasen mellan accesspunkten och 

klienten ska vara krypterad, även om klienten än så länge inte vet vilken krypteringsnyckel som 

är den rätta för nätverket. 

Efter det skickar accesspunkten en hash av pin-koden, klienten skickar första halvan av pin-

koden, de 4 första siffrorna, till accesspunkten. Accesspunkten svarar med ett ACK eller ett 

NACK, alltså ett svar om de siffrorna var de rätta i pin-koden. Efter det skickar klienten andra 

delen av pin-koden och får då på nytt ett ACK eller NACK tillbaka beroende på om dessa också 

är rätt eller inte. Om både den första och andra delen av pin-koden som skickats var korrekta. 

Skickar accesspunkten konfigurationen till klienten, innehållande bland annat nätverkets PSK. 

En illustration av anslutningsfasen från en klient till en åtkomstpunkt med WPS kommer att 

illustreras nedanför [13]. 
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PSK står för Pre 

Shared Key. Vilket 

är den 

krypteringsnyckel 

som används. Alla 

som ska ansluta till 

nätverket måste 

ange denna PSK’n. 

Klienten ansluter 

med denna nyckel 

till nätverket vid 

behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Klient som ansluter till ett WiFi-nätverk via WPS funktionen. 

 

Tidigare forskning 

Ett arbete som gjorts av Dimitri Zisiadis et al. visar att brute-force attacker är det största hotet 

mot WPS tekniken. Detta baserar dem på Stefan Viehbock’s forskning om WPS svagheter, bland 

annat förklaras det hur brute-force kan användas för att enkelt knäcka den 8 siffriga pin-koden 

som används av WPS. Här nämns några andra svagheter till WPS så som fysiska svagheter där 

en attackerare eller en företagsanställd enkelt kan ansluta till en åtkomstpunkt alternativt 

kopiera texten som står på åtkomstpunkten [8]. 

I Fredrik Alms ”Wireless Protected Setup (WPS)” jämför man olika hackerverktygs snabbhet 

vilket gör att det kan dras en paralell till detta arbete i och med att tekniken är lättutnyttjad 

[14]. I rapporten använder man 2 verktyg som kallas Reaver och Bully för att attackera en 
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router som använder sig av WPS. Detta för att mäta snabbheten hos verktygen, men det är 

relevant för vår studie då man attackerar just tekniken vi undersöker. I studien väljer man att 

attackera WPS första utgåva vilken hade väldigt dåligt skydd mot just brute-force attacker. 

Senare versioner har uppdaterats för ytterliggare skydd för sårbarheten.  

 

Beteckningar 

• Bruteforce 

En bruteforce attack är en förhållandevis simpel attack vilken in princip alltid lyckas. Det är 

oftast bara en fråga om hur lång tid det tar. Utförandet av attacken går ut på att testa alla 

möjliga olika kombinationer av vad som exempelvis skulle kunna vara rätt lösenord tills att 

man gissar rätt. Svagheten med denna attack är att det tar längre tid ju fler olika lösenord 

som behöver gissas. Exempelvis om man har ett lösenord 4 tecken långt bara innehållande 

små bokstäver a-z , finns det 26^4 antal olika lösenord, alltså 456 976. Om lösenordet 

istället är 5 tecken långt finns det 11 881 376 st olika kombinationer (26^5). Vilket gör att 

det tar betydligt längre tid att testa alla olika kombinationer men att man tillslut hittar den 

rätta. Denna sortens attack utförs oftast av ett automatiserat system eller en så kallad bot.  

Det finns olika metoder för att i vissa fall kunna förhindra en så kallad bruteforce attack.  

Om attackeraren måste interagera med systemet som attackeras, vid varje gissning (klassas 

som en online attack), kan systemet endast godkänna ett visst antal felaktiga lösenord 

innan användaren stängs ute och inte kan försöka mer [15]. 

 

 

• WPS 

Wi-Fi Protected Setup, en teknik för att förenkla anslutningen av en enhet till ett trådlöst 

nätverk (Wi-Fi). Det tre primära sätten att ansluta till ett nätverk via WPS är Push-button, 

Pin-entry, och Near Field Communication (NFC). Dessa tre metoder är alternativa metoder 

till att användaren skriver in nätverkets krypteringsnyckel. 

 

Push-button betyder att användaren trycker på två knappar. En på accesspunkten/routern 

och en på den enhet som ska anslutas till nätverket. 

 

Pin-entry; användaren anger en 8 siffror lång pin-kod istället för krypteringsnyckeln. 

 

Near Field Communication, användaren placerar tillfälligt den enhet som ska anslutas till 

nätverket, tillräckligt nära accesspunkten/ routern för att NFC ska användas för att överföra 

krypteringsnyckeln istället för att användaren anger den [16]. 
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• Sårbarhet 

När det finns ett sätt att använda en teknik, tjänst, lösning osv, på ett sätt den inte var 

ämnad för. Detta för att ta sig förbi eventuella restriktioner i det systemet. Sårbarheten kan 

exempelvis ligga i hur systemet tolkar information, hur de transporterar eller kommunicerar 

med andra system. Eller att systemets användare inte använder systemet på ett 

ändamålsenligt sätt [17]. 

 

• Router / accesspunkt / åtkomptpunkt 

En router är kortfattat en enhet vilken gör att flera andra enheter kan dela på samma 

internetanslutning. Där routern oftast kopplas till internet med sladd och skickat ut ett 

trådlöst nätverk dit man kan ansluta exempelvis en telefon eller en surfplatta, eller en 

dator. I företagssammanhang är det vanligare att man har en router vilken man kopplar en 

eller flera accesspunkter till, en accesspunkt är en enhet som omvandlar trådlös 

kommunikation från datorer, telefoner, etc och skickar vidare det i en kabel till routern. På 

svenska kallas en accesspunkt för åtkomstpunkt [18] [19] [20]. 

 

 

• PSK 

PSK står för Pre Shared Key, vilket är det lösenord en användare måste ange första gången 

denne försöker ansluta en enhet till ett nätverk. Lösenordet kan bestå av upp till 64 

hexadecimala tecken, eller mellan 8 och 63 skrivbara ASCII tecken, stora och små bokstäver, 

siffror och specialtecken [21]. 

 

 

• Patch 

En uppdatering vars syfte är att fixa fel i exempelvis ett datorprogram. En patch släpps ofta 

som en mindre uppdatering mellan större versionsuppdateringar. Syftet kan exempelvis 

vara att åtgärda en bugg, täppa till ett säkerhetshål, fixa stabiliteten i en programvara, osv. 

en patch tillför sällan nya funktioner utan fixar oftast bara problem i de redan existerande 

funktionerna [22]. 

 

 

• Pin-kod 

Personal Identification Number – kod. Detta är en kod på ett flertal siffror, vanligtvis 4 st 

eller fler. Beroende i på i vilket sammanhang så kan en pin-kod användas på olika sätt, 

antingen för att ersätta ett lösenord, för att exempelvis låsa upp en mobiltelefon, eller för 

att låsa upp en dörr osv. Detta kan då göras tillsammans med ett passerkort. Då är pin-

koden en del av en multifaktorsautentisering. Ytterligare ett exempel är när man ska 

använda ett betalkort i en affär. Då används både kortet och pin-koden för att genomföra 

betalningen [23]. 
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• SSID 

Service set identifier, förkortat som SSID. Detta är namnet på det trådlösa nätverket. Vilket 

vanligtvis syns för alla Wi-Fi klienter i omgivningen. SSIDt bör vara unikt per trådlöst 

nätverk, och kan bestå utav upp till 32 st alfanumeriska tecken [24]. 

 

 

• Android  

Detta är ett operativsystem med öppen källkod, ursprungligen utvecklat av Google. 

Det är baserat på Linux-kärnan med bland annat ett användargränssnitt i Java. Android är 

främst utvecklat för att användas på mobila enheter med pekskärm, så som mobiltelefoner, 

surfplattor och armbandsklockor. Däremot finns det ett flertal andra enheter som använder 

sig av operativsystemet, bland annat tv-apparater bilar, datorer, och dylikt [25] [26] [27]. 
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Sidan har med mening lämnats tom. 
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4 Empiri 
Empirikapitlet kommer besvara rapportens frågeställning genom att redovisa det vi kommit 

fram till med hjälp av våra metodval. Första frågan kommer till stor del besvaras genom en 

litteraturstudie som gjorts om ämnet och andra frågan kommer vara en blandning mellan en 

litteraturstudie och resultat från experimentet som gjorts. 

 

4.1 WPS som en osäker autentiseringsmetod 

Anslutningsmetoder 

WPS har 3 primära sätt att upprätta en anslutning mellan åtkomstpunkten och en klient. Det 

första sättet är ”Push Button”, vilket helt enkelt betyder att en knapp på åtkomstpunkten trycks 

in samtidigt som klienten skall ansluta och då upprättas en anslutning. Det andra sättet kallas 

”Near Field Communication”, vilket betyder att klienten placeras direkt jämte åtkomstpunkten 

[28] då används NFC för att upprätta en anslutning. Det tredje sättet är ”Pin-Entry”, som 

betyder att användaren skriver in en 8 siffrig kod för att ansluta till nätverket, kontra ett 

lösenord [29]. 

Attacker 

Zisiadis et al beskriver några svagheter med WPS [8]. Bland annat nämns Stefan Viehbock’s 

implementation av en brute-force attack mot tekniken år 2011. En svaghet i designen som 

används av WPS gör att brute-force attacker är väldigt effektiva mot tekniken. I korta drag 

fungerar det så att WPS använder en autentiseringsmetod som kallas ”external registrar” som 

enbart kräver routerns pin [30]. Eftersom brute-force försöker ansluta till nätverket flera gånger 

genom att testa olika pin-koder betyder det att åtkomstpunkten kommer att besvara med EAP-

NACK meddelanden tillbaka till klienten, vilket gör att attackeraren kan ta reda på vilken den 

första halvan av pin-koden är då den är uppdelad i 2 delar. Resten blir enkelt då det endast 

finns en halva kvar, vilket innebär att antalet försök för att knäcka pin-koden går från 10 

miljoner försök ned till 11 tusen. Detta för att den sista siffran, siffra nummer 8, är en 

matematisk checksumma av den resterande delen av koden. Det gör att en attackerare kan 

räkna ut vilken den sista siffran i pin-koden är om denna vet vilka alla andra siffror är. Detta för 

att accesspunkten kan köra pinkoden genom en matematisk algoritm och se om resultatet blir 

samma som den sista siffran i pin-koden, och om resultatet inte blev det, vet accesspunkten att 

något blev fel i dataöverföringen mellan klienten och accesspunkten. 

Enligt Mads Hegelund finns det också en annan attack mot WPS kallad för WPS Pixie Dust 

Attack [31], denna är möjlig då det finns en svaghet i ett flertal routrar där de inte slumpar 

nummer korrekt, vissa modeller ”slumpar” till och med alltid noll. Detta gör att det går att 

utföra en attack utan att attackeraren kommunicerar mot accesspunkten vid varje nytt försök 

att gissa pin-koden. En sådan här attack kallas också för en offline-attack. 
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Mindre svagheter 

Det nämns samtidigt flera små svagheter med metoden som också kan bli betydande ifall 

funktionen används i stora nätverk. Till exempel nämns det att Diffie-Hellman är en svag 

handskakningsmetod på grund av en attack som kallas Logjam, vilket är en man-in-the-middle 

attack där attackeraren kan läsa och ändra data som skickas över anslutningen [32]. Den fysiska 

pin-koden kan också bli stulen, då den oftast står skriven direkt på åtkomstpunkten. Detta gör 

det möjligt för vem som helst som fysiskt kan ta sig till åtkomstpunkten att stjäla pin-koden om 

den fortfarande står skriven på åtkomstpunkten. Det går också att klicka på WPS knappen på 

åtkomstpunkten för att ansluta en ny enhet. Det är speciellt viktigt att tänka på om 

åtkomstpunkten är placerad i en offentlig miljö med mycket folk, exempelvis på ett café eller i 

en affär, helt enkelt i sammanhang där åtkomstpunkten oftast inte är inlåst. 

 

 

Bild på router med WPS knapp (TP-Link TD-W8970). 

 

4.2 Företagssäkerhet  

Här presenteras experimentuppställningen för experimentet som genomförts, samt en 

resultatanalys för experimentet. 

 

Experimentuppställning 

Experimentet kommer att göras med hjälp av en mobiltelefon med stöd för anslutning till Wi-Fi 

nätverk, för att ta reda på hur många företag som använder WPS inom ett bestämt område. 

Företagets namn och sysselsättning kommer att loggas medan experimentet utförs men det 

kommer inte att nämnas några företagsnamn i rapporten av säkerhetsskäl. Det kommer heller 
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inte att göras något försöka att ansluta till något av de nätverk som vi hittar och inte heller 

kommer det försökas att utföra några attacker av etiska skäl. 

Om ett Wi-Fi nätverk har stöd för WPS är det publik tillgänglig information, vilket alla inom 

nätverkets räckvidd kan ta del utav. Det är planerat att endast samla in data från de nätverk 

som har en räckvidd ut på den bestämda gatan, och det har beslutats att några slumpmässiga 

gator med gott om företag skall användas för studien. Ett krav är också att det finns många 

olika företag med olika företagsverksamheter. Detta för att få en så stor variation av företag 

som möjligt. 

 

Material 
Hårdvara:  

• Mobiltelefon av modell Huawei P10 

• Dator att sammanställa resultat på 

Mjukvara: 

• Microsoft Word 

• Android operativsystem, version 8.0 

Plats: 

• Halmstad centrum 
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Exempel på hur data har 

samlats in om vilka nätverk 

som har WPS funktionen 

aktiverad. Nätverkens namn 

(också kallat SSID) har strukits 

över. Detta för att inte röja 

vilka nätverk det handlar om, 

endast om de har WPS 

aktiverat eller inte. 

I Android operativsystemet 

finns det en funktion kallat 

utvecklarläge, där fler 

diagnostikfunktioner kan 

aktiveras. Vi valde att inte ha 

det aktiverat under vår 

undersökning då det hade gett 

oss mer information än 

nödvändigt om varje nätverk. 

Bland annat nätverkets BSSID 

(också kallat för MAC adress), 

vilken frekvens nätverket 

använder sig utav (Mhz), 

signalstyrka (dB), osv. Denna 

data är inte nödvändig för att 

genomföra experimentet och 

kan tydligare identifiera ett 

nätverk; Exempelvis via dess 

MAC adress. Valet var att inte 

ha denna funktionen påslagen. 

 

 

Hur data samlades in för att senare kunna tolkas. 
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Experimentresultat 

Tabell med anonymiserade resultat från experimentet. Till vänster beskrivs vilken slags 

verksamhet som undersöks, i mitten om verksamheten använder Wi-Fi som antingen är publikt 

eller privat samt om WPS är aktiverat på nätverket. 

Företag Wi-Fi tillgängligt WPS 

Radiostation Ja Nej 

Telefonbutik Ja Nej 

Restaurang Ja Nej 

Restaurang Ja Ja 

Bar Ja Ja 

Restaurang Ja Ja 

Restaurang Ja Nej 

Apotek Ja Nej 

Restaurang Ja Nej 

Restaurang Ja Nej 

Butik Ja Ja 

Café Ja Nej 

Telefonbutik Ja Ja 

Växlingsbutik Ja Nej 

Hotell Ja Nej 

Myndighet Ja Ja 

Bank Nej Okänt 

Gym Ja Nej 

Valutaväxlingsbutik Nej Okänt 

 

 



 

20 
 

4.3 Resultatredovisning 
Det är tydligt att WPS är en teknik som skapats utan tillräckligt säkerhetstänk. Metoden som 

skall göra en anslutning till ett nätverk lättare gör det samtidigt lättare för hackers som vill ta sig 

in i nätverket. Det finns flera sätt att göra detta; bland annat genom att ha fysisk tillgång till 

åtkomstpunkten och ansluta genom att hålla sin enhet bredvid åtkomstpunkten, eller att trycka 

på WPS-knappen på åtkomstpunkten. Det lite svårare, men ändå relativt lätta sättet är att 

använda brute-force metoden för att knäcka pin-koden till WPS. Vissa routrar ger användaren 

alternativet att stänga av WPS helt, vissa gör det inte [33]. 

Experimentresultatet pekar mot att företag verkar ha valt bort tekniken helt, men vissa 

använder den än, dock mest restaurangverksamheter. Som beskrivet i föregående kapitel är det 

många varningsflaggor med användning av tekniken. Hemanvändare har ombetts stänga av 

WPS på grund av alla dess svagheter [34]. Detta gör det högst nödvändigt för företag vars 

nätverk fortfarande använder tekniken att kritiskt tänka över sitt företags beroende av att 

snabbt kunna koppla upp nya enheter mot nätverket. En teknik som medför bekvämlighet kan 

sluta i mängder av kostnader om en nätverksattack mot företaget blir lyckad. 

Det finns flera hot mot företag som hemanvändare inte lider lika mycket av. Några problem 

som kan uppstå om en inkräktare tar sig in i ett företagsnätverk kan vara bland annat 

företagsspionage, spridning av virus och maskar i nätverket eller helt enkelt stulen information. 

Det kan bli mer betydande för företag som har mycket av sin verksamhet i de IT-relaterade 

områdena som bland annat banker och myndigheter har, till skillnad från restauranger och 

barer som inte nödvändigtvis är lika beroende av IT för att företaget skall gå runt. Med dessa 

risker och konsekvenser till följd av ett intrång i ett företagsnätverk bör tekniken inte anses vara 

säker nog för något företag. 

Enligt en studie som gjorts av IBM kostar ett dataintrång i snitt 3.86 miljoner dollar för ett 

företag [35]. Utöver detta kan ett dataintrång göra en produkt sämre, försämra företagets 

rykte, förlorad data, sätta företag i konkurs, öka potentialen för framtida attacker och förstöra 

samarbetet med kunder. Resultatet av experimentet som genomförts pekar också på att många 

företag väljer bort WPS, men det står ändå kvar som en tolkningsfråga om hur lämplig tekniken 

faktiskt är för företag. 

I Rickard Henrikson arbete ”Analys och omarbetning av ett företagsnätverk”, tas 
säkerhetsaspekten också upp. Däremot är det större fokus på de tjänster som tillhandahålls i de 
nätverk företag har, exempelvis att en VPN server ska hållas säker, att alla anställda måste ha 
bra lösenord på sina datorer, med mera [36]. 
Beroende på hur nätverket är uppbyggt kan en angripare få samma tillgångar som en vanlig 
användare. Exempelvis behörighet till företagsdokument, rapporter, skrivare, med mera. 
Attackeraren skulle också kunna försöka sprida malware, till de anställda. Ett exempel på detta 
är ransomware där företagets IT-resurser kan tas gisslan och företaget pressas sedan på pengar 
för att få tillbaka sin data. 
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5 Diskussion 
Resultaten till vår frågeställning kan både ses som tvetydliga och informativa. Vi baserar detta 

på att vi gett ett klart svar på vår första fråga om varför tekniken är en osäker 

autentiseringsmetod, där vi nämner olika svagheter med WPS. I frågan om företagssäkerhet är 

resultatet lite svårare att tyda, vilket kan bero på att frågan vi ställer ger tankerum till en egen 

tolkning av resultatet. Vår tolkning av resultatet är att WPS är en osäker teknik och bör aldrig 

användas inom företagsnätverk. I experimentresultatet kan man också se att många företag 

helt väljer bort tekniken, men att den fortfarande används inom företag som har lägre krav på 

nätverkssäkerhet så som restauranger och dylikt där kravet på nätverkssäkerhet kanske inte är 

lika högt som på ett större företag som är mer beroende av sitt nätverk. 

Metodvalet har påverkat rapporten på ett bra sätt då användning av en litteraturstudie gav oss 

möjligheten att läsa tidigare arbeten och jämföra med informationen vi hittat själva. Detta är 

viktigt då information snabbt kan bli utdaterat och det oftast kan krävas jämförelse mellan olika 

källor för att se om informationen fortfarande är relevant. Experimentet vi genomfört har gjort 

rapporten lite svårare att fullfölja då experimentet inte ger ett tydligt svar på vår fråga om 

företagssäkerhet och behövdes därför kompletteras med en litteraturstudie. Vi ville verkligen 

genomföra experimentet då vi ansåg det vara relevant för läsaren att veta hur många företag 

som faktiskt använder WPS och ge en eventuell företagare insikt i farorna med tekniken på ett 

mer översiktligt sätt. Materialet vi använt har varit dugligt för studien, men det hade varit ännu 

bättre om vi kunde tagit reda på versionen av WPS som använts då det finns version 1 och 

version 2. 

Konsekvenser och etiska aspekter 
Rapporten ger förhoppningsvis läsaren en bra insikt i hur svagheterna hos funktionen WPS kan 

påverka ett företag och vilka risker den medför. Några konsekvenser av rapporten kan vara att 

fler routrar med WPS funktion väljs bort och därför slutas sälja på marknaden, alternativt att 

utvecklarna av tekniken ser allvaret i säkerhetsbristerna och uppdaterar den till att vara i fas 

med dagens teknik. Etiska konsekvenser arbetet kan få är att fler personer kan försöka utnyttja 

tekniken eftersom dess svagheter blir upplysta av rapporten. Det är också möjligt att hackers 

försöker hitta företag i samma stad vi utfört experimentet i och testa deras svagheter. Olika 

personer och företag kan ta skada av rapporten av detta slag då de upplyser brister inom 

nätverkssäkerhet överlag. Skador mot privatpersoner kan ske genom att hackers tar sig in i 

deras hemnätverk och sprider virus eller dylikt. Företag kan drabbas av samma skador, men 

konsekvenserna kan bli mycket värre, som beskrivet i rapporten. 

Resultaten i ett vetenskapligt sammanhang 
Rapportens resultat kan bli relevant i ett vetenskapligt sammanhang då det kan bli aktuellt med 

mer forskning inom nätverkssäkerhet överlag. Antar man att alla resultat som pekar på brist 

med IT-säkerhet inom ett ämne eller en teknik, kan samtidigt rapportens resultat bli inledning 

till en diskussion vilket förhoppningsvis kan leda till att IT-säkerheten stärks överlag i det långa 

loppet. Detta kan även betyda att andra tekniker förutom WPS blir intressanta för fortsatt 
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forskning, om hur IT-säkerhet kan stärkas och vilka hot som finns mot den, speciellt för 

företagsnätverk. 

Resultatet jämfört med aktuell forskning 
I tidigare arbeten har ett antal olika resultat fastslagits, när det gäller hur säkert WPS tekniken 

egentligen är. I arbetet Bristfällig säkerhet inom trådlösa routrar med fokus på WPS, menar de 

att tekniken teoretiskt sett är osäker. I nyare routrar och i routrar med nyare firmware 

versioner, vilka släppts efter 2012, är det mycket svårare att utnyttja svagheterna och ibland till 

och med omöjligt. Då det är vanligt att tillverkaren av routern har lagt in någon form av 

detektering för att analysera om ett attackförsök pågår och på så sätt stänga av funktionen eller 

förhindra attackeraren att fortsätta med attacken [37]. Rapporten är skriven år 2014 vilket gör 

att resultatet får tas med en nypa salt då mycket kan ha ändrats sen dess. Som beskrivet i 

denna rapport finns det routrar med olika WPS versioner som fortfarande används runt om i 

världen. Resultatet av denna rapport kan därför fortfarande kopplas till rapporten om bristfällig 

säkerhet inom trådlösa routrar med fokus på WPS då den tar upp säkerheten med WPS överlag. 

Här nämns det att senare versioner av WPS har betydligt bättre skydd mot brute-force attacker 

än de tidigare. Det undersöks dock inte andra säkerhetsproblem så som de olika 

autentiseringssätten, utan endast svagheter mot just brute-force attacker. Resultatet här blev 

att rapportförfattarens tes blev motbevisad då de senare versionerna av WPS var bättre än vad 

som väntats, vilket är intressant då denna rapportens resultat påpekar motsatsen. 

I ett annat arbete WIRELESS PROTECTED SETUP (WPS) Prestandajämförelse mellan Reaver och 

Bully menar de att WPS är osäkert, iallafall på den routern som användes i experimentet. Detta 

experimentet bestod av ett prestandatest mellan två vanliga verktyg för att utföra brute force 

attacker mot WPS-pinkoden. Där de först genomförde en hel attack, och sedan de 100 första 

pinkodsförsöken i respektive verktyg, 25 gånger. Detta med 92% lyckade resultat. Detta visar 

att tekniken har en betydande sårbarhet i hur den hanterar repetitiva anslutningsförsök. Detta 

betyder att de kan utnyttjas för att göra intrång i ett Wi-Fi nätverk [38]. Svagheten mot brute-

force beror till stor del på vilken router som används då äldre routrar kan ha äldre WPS patcher 

vilket gör dem sämre säkerhetsmässigt. Detta också kan kopplas till denna rapportens resultat 

med att tekniken inte borde anses som säker att använda. Därför bör den inaktiveras om den 

inte fyller en absolut nödvändig funktion för företaget, samt att de nätverk som skyddas inte 

innehåller några eftertraktade resurser. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen kan dras genom att använda argumenten vi lyft fram från våran litteraturstudie och 

experiment. Frågan om företagssäkerhet är som sagt relativt svår att besvara då det finns bland 

annat olika WPS versioner samt är frågan beroende på vilket företag man undersöker. 

Rapporten nämner några svagheter med tekniken och vilka konsekvenser de kan ha för företag. 

Förhoppningsvis ger resultatet en bra insikt till frågan om företagssäkerhet, även om vi förstår 

att det finns rum för tolkning. 

1. Varför är WPS en osäker autentiseringsmetod? 

WPS som autentiseringsmetod är generellt sett osäker. Detta är baserat på flera olika slutsatser 

så som att brute-force är en väldigt lyckad attack-metod som kan användas av en hacker som 

vill ta sig in i nätverket och är ett relativt lätt sätt att gå till väga för detta syfte. Några andra 

svagheter som bekvämligheten WPS tillför är också att närvaro spelar roll. Detta kan betyda att 

en hacker kan ta sig in i nätverket om någon till exempel fysiskt trycker på WPS knappen och 

råkar släppa in en obehörig som försöker ta sig in. Det finns också tekniker som tillåter en 

person att autentisera sig genom att endast vidröra åtkomstpunkten med sin enhet och därav 

upprätta en anslutning. 

2. Är tekniken tillräckligt säker för att användas inom företagsnätverk? 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) är en osäker teknik och bör aldrig användas inom företagsnätverk. 

Det finns företag som väljer bort tekniken och företag som fortfarande använder den. Detta rör 

sig mest om företag inom restaurang och bar-verksamheten vilket kan vara en faktor till varför 

man använder tekniken. Ett företag som inte är ytterst litet bör inte använda sig av tekniken då 

eventuella intrång i nätverket blir mer allvarliga. Tekniken bör heller inte tillämpas på företag 

som hanterar mycket av sin information eller kunders information över nätet.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Rapporten har tagit upp och gått igenom WPS svagheter och dess lämplighet inom 

företagsnätverk. Fortsatt forskning till studien hade kunnat vara en plan på hur tekniken kan 

förbättras och möjligen bli lämplig för företagsnätverk. En annan intressant studie kan också 

göras på hur lämplig tekniken är för hemnätverk och vilka risker en hemanvändare står för när 

denne använder WPS. Detta är speciellt intressant då tekniken ingår i många routrar och det 

kan vara så att många användare inte ens vet om detta. Det finns också routrar som inte ens 

tillåter inaktivering av WPS, vilket kan vara ett stort problem. 
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Sidan har med mening lämnats tom. 
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