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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till Mattias Weckstén för hjälp under arbetet med utlåning 
av hårdvara och för att ha bistått med tips och undersökningsförslag. 

Tack till Göran Pestana på CERT-SE för undersökningsförslag. 

Vi vill även rikta ett tack till Bilprisma i Munka Ljungby som ville vara med och 
minska vår miljöpåverkan under wardrivingen genom att låna ut en 2012 års hybrid 
Prius. 

Till slut vill vi rikta ett stort tack till våra kurskamrater och förstående familjer. 

 

 

”The wireless telegraph is not difficult to understand. The 
ordinary telegraph is like a very long cat. You pull the tail in New 
York, and it meows in Los Angeles. The wireless is the same, only 
without the cat.”    

- Albert Einstein 
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Abstract 

The freedom to sit on the balcony and surf, chat, reading e-mail and more have 
become second nature to most people, new game consoles with wireless technology 
allows players to interact more with the plot of the game. Scales that measure 
weight, BMI and body fat mass and transmit that information wirelessly to a server 
where you can track your weight curve and much more. Virtually everything that 
can be wireless is wireless today. With the obvious advantages of using wireless 
communication and lots of new devices that support this, it's no surprise that 
wireless is here to stay. Wireless communications are everywhere around us, but it's 
not always it is implemented in a manner that puts safety first. Function is a priority 
for most home users and security might be set aside. Today there are three different 
encryption solutions that are in use, all three can be compromised. 

WEP - Wired Equivalent Privacy was the first encryption solution for wireless 
communication, as the name states is should be as secure as the wired net. WEP was 
broken quickly and is not recommended for use anymore. 

WPA - Wi-Fi Protected Access was considered a temporary solution while work on 
WPA2 was going on. 

WPA2 was released shortly after the WPA and is still considered safe if certain 
measures are taken, more on that later in the report. While security in WPA2 is 
strong it may be infringed if the administration tools are not secure. This is exactly 
what happened with WPS. 

WPS - Wi-Fi Protected Setup is a solution to quickly and easily plug in new devices 
to the network with maximum security without needing the user to be as technically 
versed. WPS was broken only at the end of December 2011 and may affect the safety 
of millions of users, since all the major manufacturers have WPS function on their 
access points.  

This report describes the identification of vulnerabilities, also called wardriving. It is 
a way to examine the wireless networks that are within a given area. Wardriving is 
in no way an invasion of someone's network, no data is sent and no resources on 
someone’s network are used. The only thing that happens is that the software will 
search for wireless network and save the information that is being transmitted. 
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1 Introduktion  

Friheten att kunna sitta på balkongen och surfa, chatta, läsa e-post med mera har 
blivit en självklarhet för de allra flesta, nya spelkonsoler med trådlös teknik gör att 
spelaren kan interagera mer med handlingen i spelet, personvågar som mäter vikt, 
BMI och fettmassa och överför denna information till en server trådlöst där 
användaren kan följa sin viktkurva och så vidare. I stort sett allt som kan vara 
trådlöst är trådlöst idag. Med de uppenbara fördelarna av att använda trådlös 
kommunikation och de mängder med nya enheter som stödjer detta så är det ingen 
nyhet att trådlöst är här för att stanna. Trådlös kommunikation finns överallt 
omkring oss, men det är inte alltid den är implementerad på ett sätt som sätter 
säkerheten först. En av svagheterna i att allt fler enheter stödjer trådlöst är att det 
krävs en viss teknisk kunskap för att konfigurera dessa på ett säkert sätt. Ointresse 
eller okunskap gör att val av kryptering och lösenord inte prioriteras hos en del 
användare där funktionen ses som det viktigaste. Idag finns det tre olika 
krypteringslösningar som är i bruk, alla tre har svagheter som kan utnyttjas. 

WEP - Wired Equivalent Privacy var den första krypterinslösningen för trådlös 
kommunikation, som hörs på namnet skulle vara lika säkert som det trådbundna. 
WEP knäcks snabbt och rekommenderas inte att användas av någon.  

WPA - Wi-Fi Protected Access anses vara nödlösningen medan arbetet på WPA2 
pågick.  

WPA2 släpptes kort efter WPA och anses fortfarande säker om under vissa 
förutsättningar, mer om detta längre fram i rapporten. Även om WPA2 konfigureras 
rätt kan intrång ske om inte administrationsverktygen, som till exempel WPS, är 
säkra. 

WPS - Wi-Fi Protected Setup är en lösning för att snabbt och enkelt koppla in nya 
enheter till nätverk med högsta möjliga säkerhet utan att de som installerar 
enheterna behöver vara så tekniskt bevandrade. WPS knäcktes så sent som i slutet 
av december 2011 och kan komma att påverka säkerheten för miljontals användare 
då alla större tillverkare har någon form av WPS-funktion på sina accesspunkter.  

Denna rapport beskriver en kartläggning av svagheter, även kallat wardriving, det 
är ett sätt att undersöka vilka trådlösa nätverk som finns inom ett givet område. 
Wardriving är på inget sätt ett intrång i någons nätverk, inga data skickas och inga 
resurser på någons nätverk används. Det enda som sker är att mjukvara söker efter 
trådlösa nätverk och sparar information som sänds ut. 
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1.1 Frågeställning 

Följande frågor kommer att besvaras i denna rapport. 

 

 Hur är fördelningen mellan säkerhetslösningarna: 

o WEP 

o WPA/WPA2 

 

 Hur många använder sig av WPS-funktionen? 

 

 Hur många accesspunkter använder sig av standardnamnet på nätverket så kallat 

default SSID? 

 

 Finns det någon skillnad mellan och inom städer av olika storlek? 

 

1.2 Etiskt ställningstagande 

Syften med rapporten är att se hur det står till med allmäntillståndet när det gäller 
trådlösa accesspunkter med extra fokus på WPS som kan åsidosätta i övrigt bra 
konfiguration, samt för att göra personer medvetna om hur låg säkerheten är och 
vilka konsekvenser detta kan få.  

Vidare finns jämförelse mellan och inom städerna och om det finns någon statistisk 
skillnad mellan dessa orter, resultatet jämförs sedan mot statistik från Wigle.net 
som har en stor databas över trådlösa nätverk. 

Syftet har aldrig varit att göra intrång i integriteten hos ägarna av de nätverken som 
programmen finner. Utöver informationen som nätverken själva skickar ut har 
ingen övrig information sparats eller analyserats. Ingen uppkoppling mot något av 
de 13446 funna nätverken har skett och även om verktygen som använts för att 
utföra denna wardrive har kapacitet att utföra attacker mot samtliga 
säkerhetslösningar har detta inte skett. Överblicksbilder på resultaten publiceras i 
rapporten men utan att nätverkens namn är utskrivna.  
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2 Bakgrund 

Möjligheten att kommunicera över långa avstånd har alltid varit eftertraktat, 
indianernas röksignaler, skeppens olika flaggor och ljussignaler från speglar är alla 
föregångare till dagens trådlösa kommunikation. Den tidigaste formen av elektriska 
långdistanskommunikationssystem var telegrafen som uppfanns i början av 1800-
talet.  

Den trådlösa kommunikationen möjliggjorde att budskap nu kunde skickas över 
stora områden utan risk för avbrott på grund av till exempel kabelbrott. Det är flera 
personer som får ta åt sig äran av att ha bidragit med olika kunskaper när det gäller 
framtagningen av det som idag kallas trådlös kommunikation: 
 

- James Clerk Maxwell 1864, formulerade att elektriska vågor fanns 

matematiskt. [1] 

- Heinrich Hertz 1888, kom på hur dessa vågor kunde skapas. [2] 

- Nikola Tesla omkring 1896 anses ha uppfunnit radion men först efter att det 

uppdagats att hans assistent Guglielmo Marconi hade stulit Teslas ritningar 

och först tagit patent på radion tillsammans med 17 andra stulna patent. [3] 

Runt 1920 började radio sändas i USA, och fem år senare började Sveriges Radio 
sända sina program, det första programmet var en högmässa från Sankt Jacobs 
kyrka och programmet leddes av Sven Jerring.  

1956 skapade TeliaSonera och Ericsson världens första automatiska 
mobiltelefonsystem, nu gick det att ringa och svara utan att behöva ha en telefonist 
som kopplade samtalet. 1981 kom NMT- Nordiska mobiltelefonsystemet som hade 
stora framgångar under de 10 åren det användes och hade över en miljon användare 
i norden. NMT anses vara modern till alla nuvarande mobiltelefonsystem. 

Det första trådlösa datorbaserade nätverket skapades 1971 på Hawaii och fick det 
passande namnet ALOHAnet [4].  I början var de trådlösa modemen så dyra att de 
enbart användes när det inte fanns något annat val, medans det idag är tvärtom, då 
trådlösa lösningar används för att det är billigare än att dra kablar mellan 
byggnader. 

1963 bildades IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Syftet med 
IEEE är bland annat att främja forskning och utbildning inom elektronik, 
kommunikation och datateknik. IEEE består av forskare och tekniker över hela 
världen som är indelade i arbetsgrupper där deras specialkunskaper tas till vara för 
att föra tekniken framåt. En del av IEEEs arbete består av att ta fram standarder, en 
av dessa standarder är 802.11 som släpptes 1997 och behandlar trådlös 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://sv.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
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kommunikation. 802.11 har utvecklats under åren och finns idag i 11 olika 
versioner från 802.11a till 802.11n [5]. 

Numera erbjuder de flesta större internetleverantörerna i Sverige sina kunder 
möjligheten att gå över till en trådlös uppkoppling istället för den traditionella 
trådbundna. Med bland annat fördelarna som nämnts tidigare är det många som 
accepterat ett sådant erbjudande. 

Den vanligaste kommentaren vi fått av personer som använder sig av WEP eller har 
ett helt öppet nätverk är att de inte bryr sig om någon ”surfar lite på deras 
uppkoppling”. Att informera om att grova brott som spridning av barnpornografi, 
bedrägerier, informationsstöld med mera kan ske från deras uppkoppling krävs för 
att få till en ändring. 

Tänk att bli hämtad på jobbet anklagad för spridning av barnpornografiskt material 
för att det sista spåret Polisen hittade var i er trådlösa-router.  Att det kan vara 
möjligt att avlyssna ett oskyddat nät och använda någon annans identitet för att till 
exempel handla saker online brukar komma som en överraskning för de flesta. Det 
finns program som lyssnar på trafik som skickas på ett okrypterat nätverk och 
sparar inloggningsuppgifter och lösenord till email och sociala medier. Dessa 
uppgifter kan användas för att skicka spionprogram till andra kontakter för att 
komma åt även deras inloggningsuppgifter, kontokortsnummer och så vidare. 

 

2.1 WEP 

WEP - Wired Equivalent Privacy skapades av Wi-Fi Alliance (wi-fi.org) och var den 
första säkerhetslösningen för trådlösa nätverk. WEP släpptes under hösten 1999 
och följer standarden 802.11. Dess kriterier för säkerheten var:  
 

 Exporteras– skulle vara godkänt av USAs handelsdepartement så att enheter 
som stödde WEP skulle kunna exporteras till andra länder. 
 

 Relativt stark- ska kunna stå emot en så kallad brute force attack där ett 
program gissar lösenord. 
 

 Självsynkroniserande– kan hantera att paket tappas. 
 

 Beräkningseffektiv– algoritmen ska vara snabb och kunna implementeras i 
hårdvara och eller mjukvara. 
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WEP uppfyllde de kraven men inom datasäkerhet finns det ytterligare tre 
egenskaper som skulle uppfyllas: 
 

 Konfidentialitet- informationen är skyddad för tänkbar avlyssning. 
 

 Autencitet- informationen kommer från den avsändare som den påstår sig 
vara.  
 

 Dataintegritet- datan är inte ändrad från att den skickas till att den mottas. 

 
Det har visat sig att WEP inte var den kompletta lösningen till trådlösa nätverk. 
Säkerheten för konfidentialitet har en brist i hur RC4-kryptot är implementerat[6] 
och autentiseringen sker utifrån MAC – Media Access Control adressen och inte av 
själva användaren. Detta innebär att det egentligen är nätverkskortet som blir 
autentiserat och inte användaren. Varje nätverkskort har en unik MAC-adress som 
redan finns programmerade när det är nytt. Om en attackerare vet vilken eller vilka 
MAC-adresser som är godkända så finns det program som kan ändra så att det ser ut 
att trafik kommer från en godkänd källa. Ett starkt lösenord är det bästa man kan 
använda som autentisering [7]. 

Till en början hade de höga ambitioner för WEP och målet var att vara lika säkert 
som det trådbundna, det skulle ge ett bra skydd genom att kryptera datan innan det 
sänds iväg. WEP var också tänkt att förhindra avlyssning så att bara behöriga 
användare kan ansluta till sitt egna nätverk utan att vara synlig utifrån [8]. 
 
WEP är baserad på SKA (Shared-Key Authentication) som går till på följande vis: 
En enhet skickar en autentiserings begäran till accesspunkten, som skickar en 
”challenge text” – ett klartext meddelande, tillbaka till enheten som vill autentisera 
sig. Denna enhet krypterar denna text med sin egen statiska WEP nyckel och skickar 
tillbaka den nu krypterade texten till accesspunkten. Accesspunkten krypterar nu 
samma ”challenge text” som den skickade till enheten som vill autentisera sig och 
jämför om den blir likadan. Om den blir det så påbörjar accesspunkten 
associationsprocessen med den trådlösa enheten. SKA är även förklarat grafisk på 
figur 1 nedan. 
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Autentiserings 
begäran Skickas till 

AP

AccessPunkt
(AP)

AP skickar tillbaka en 
challenge text

AP avkrypterar 
texten och om den är 

rätt autentiserar 
klienten

Klienten kopplar upp 
sig emot AP

KLIENT

Klienten krypterar 
challenge texten och 
skickar tillbaka den 

till AP.

 

Fig.1 Shared-Key Authentication 

 

WEP använder sig av RC4 - Ron’s Code 4 algoritmen för att kryptera data och en 
CRC-32 checksumma [9]. RC4:s fullständiga namn är RC4 PRNG - Ron’s Code 4 
Pseudo Random Number Generator. Den består av två delar, en algoritm som heter 
KSA - Key Scheduling Algoritm som är en slumpmässig vald nyckel till en första 
permutation S av {0,…,N-1} och en PRGA - Pseudo-Random Output Sequence, denna 
permutation används för att generera en slumpvis uteffekt sekvens. RC4 använder 
samma nyckel vid kryptering som vid dekryptering även känt som symmetrisk 
kryptering. Detta är en av svagheterna i WEP eftersom de som har åtkomst till 
nyckeln kan kryptera men också dekryptera meddelanden [10]. 
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IV
(Klartext)

Krypterad data
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    Klartext

 WEP Nyckel

      Svagheter i WEP

           Seed              Nyckelström

               Initialization 
                Vektor (IV)

  
Fig.2 WEP krypterings process  
 
WEP har numera flera säkerhetsbrister som gör det lätt för en hackare eller 
penetrationstestare att avlyssna nätverkstrafiken. WEP använder symmetrisk 
kryptering, även kallas ”delad-nyckel-kryptering” vilket innebär att flera personer 
måste ha tillgång till samma nyckel för att kunna kryptera eller dekryptera 
informationen. Om det är många som är inblandade blir säkerheten lägre och det 
kan bli svårt att hålla nyckeln hemlig för obehöriga. Det som är positivt med 
symmetrisk kryptering är snabbhet och enkelhet. [11] 
 
När man ska skicka ett meddelande med symmetrisk kryptering ser det ut som 
nedan: 
1. Alice och Bob kommer fram till en hemlig nyckel 
2. Alice krypterar meddelandet med den hemliga nyckeln 
3. Alice skickar sedan meddelandet till Bob 
4. Bob använder samma hemliga nyckel och dekrypterar meddelandet 

Den här nyckeln kan vara mellan 40 och 104 bitar lång och har en 24-bitars 
initialiseringsvektor (IV), om man sammanlänkar de så blir det en 64 eller 128 
bitars lång nyckel där den senare är den säkraste [12]. Initialiseringsvektorn är ett 
block av bitar som ser till att varje enskilt paket får en unik nyckel, problemet som 
kan uppstå för att den bara är 24 bitar långt är att inom några timmars mellanrum 
kan nyckeln upprepa sig och om nätverkskortet blir omstartat så börjar den ifrån 
samma position [13].  
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WEPs initierings vektor som nämnts tidigare är den huvudsakliga anledningen till 
att WEP är lätt knäckt [14].  Det kan finnas ca 9000 nummer som är intressanta av 
drygt 17 miljoner olika kombinationer. Med hjälp av signatur analys kan man titta 
efter två F i mitten av numret. När dessa nummer är funna kan man få fram 
informationen om den delen av nyckeln, sedan har man den sista delen kvar och då 
finns inte så många kombinationer kvar som man behöver titta på för att hitta rätt 
nyckel [15].  

WEPs svagheter omfattar följande två attacker [16]:  
1. IV kollisions Attack – när en IV återanvänds 
2. Svag nyckel Attack - svaga nycklar (IV är för kort, 24-bit) 

2001 knäckte FBI WEP under tre minuter med programvaror som var fritt 
tillgängliga på nätet. [17] Med åren har det kommit många olika program för att 
knäcka WEP-nätverk, ett av de mest populära är Aircrack Suite till Linux. Aircrack 
Suite som har alla funktioner som krävs och består utav tre olika verktyg: Aircrack, 
Aireplay, and Airodump [18]. Senare på 2000-talet så kunde man knäcka WEP under 
en minut [19]. Alla program som är nämnda ovan är gratis och tillgängligt på 
internet. 
 

2.2 Skydd vid användning av WEP 

Att skydda sig emot en attack är svårt, WEP nycklarna är lätta att knäcka, om man 
ändå vill fortsätta använda WEP så byt nycklarna ofta.  

Saknas det kryptering på nätverket så ha i åtanke att WEP är bättre än ingen 
kryptering alls.  

Följande bör vara åtanke vid användande av WEP: 
1. SSID – Man kan välja ett bra SSID  
2. 104-bitars WEP är bättre än 40-bitars  
3. När man konfigurerar accesspunkter så använd inte standardlösenord 
4. Kontrollera om det finns uppdateringar som hanterar svaga IV 

 
Utbildning är viktigt för säkerheten [20], att vara medveten om riskerna med att 
använda WEP skulle kunna få fler personer att uppdatera till nyare hårdvara som 
stödjer bättre säkerhetslösningar eller om möjligt; välja ett bättre alternativ i 
konfigurationen.  
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2.3 WPA / WPA2 

Som ersättare till WEP skapade Wi-Fi Alliance ett nytt skydd, detta kallat WPA - Wi-
fi Protected Access och senare även WPA2 - Wi-fi Protected Access-2. WPA släpptes i 
april 2003 och WPA2 kom september 2004. WPA tillhör en liten del av standarden 
IEEE 802.11i. [17], det var en lösning ifrån början som skulle vara tillfällig pga. 
svagheterna i WEP tills hela 802.11 var färdig medans WPA2 tillhör hela standarden 
IEEE 802.11i.  

WPA använder sig utav en förbättrad datakryptering genom TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol). Detta innebär att krypteringsnycklarna ändras för varje paket 
genom en hash-algortim vilket gör det svårt att manipulera nycklarna. Det räcker 
inte längre att bara samla in lite data för att hitta rätt nyckel. TKIP har förlängt 
initialiseringsvektorn (IV) till 48-bitar istället för att bli mera säkert, även kallad TSC 
(TKIP Sequence Counter). Det kan ta 100 år innan en nyckel återanvänds, trots att 
nätverket är hårt belastat [18].  

WPA2 använder sig både av TKIP och av AES-CCMP (Advanced Encryption System - 
Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) 
algoritmen för att kryptera data. AES-CCMP är ett blockkrypto som delar upp den 
krypterade informationen i 128 bit stora block innan den skickas iväg. WPA kan 
använda samma RC4 algoritm som WEP hade för kryptering av data samt en 128-
bitars nyckel men då den använder en 48-bitars IV går det inte att knäcka på samma 
sätt som med WEP. För att WPA ska få bättre integritetsskydd så används MIC 
(Message Integrity Code), även kallad Michael. Det är en envägs kryptografisk 
hashfunktion som förhindrar att meddelanden kan ändras utan att bli upptäckt och 
är en typ av en checksumma som ersätter WEP´s CRC-32. Michael verifierar 
integriteten hos de olika paketen genom att numrera och organisera alla krypterade 
paket som skickas över nätverket, den är betydligt bättre än WEP´s CRC-32[19].  

När WPA ska skapa en säker åtkomst till ett nätverk så använder de sig av en 
användarverifiering genom EAP (Extensible Authentication Protocol).  Det har ett 
säkrare krypteringssystem med nycklar som är offentliga för att se till så bara 
auktoriserade nätverksanvändare kan nå nätverket. WPA och WPA2 finns i fyra 
olika varianter utav infrastrukturlösningar, det är WPA-Personal (WPA-PSK), WPA-
Enterprise, WPA2-Personal (WPA2-PSK) och WPA2-Enterprise [20].  

WPA-personal (WPA-PSK) kan man hitta både i hemmiljö eller på ett mindre kontor 
och där kan finnas en brist pga. att alla datorer som är anslutna har ett gemensamt 
lösenord. Lösenordet bör vara över 20 tecken för att det ska anses säkert. WPA-
Enterprise använder en RADIUS-server och kallas även WPA-802.1X där varje 
användare får olika nycklar. Det är en starkare säkerhet för enterprise 
företagsnätverk. En WPA-Enterprise är svårare att installera [21]. I WPA2 används 
en fyra stegs process som ska identifiera mottagaren och avsändaren emot varandra 
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genom en gemensam nyckel. WPA2 har bättre stöd för roaming mellan 
accesspunkter. Roaming innebär att man kopplas mellan olika accesspunkter på 
samma nätverk utan att tappa uppkopplingen, detta möjliggör förflyttning inom och 
mellan byggnader med konstant uppkoppling. 
Det finns en brist i WPA2 som heter ”Hole-196” efter sidnumret i IEEE 802.11 
standarden. Det den gör är att sätta upp en spoofad (lånad eller förfalskad identitet) 
nod för att broadcasta (paket som tas emot av alla enheter på nätverket) till andra 
noder på nätverket. De svar som kommer upp kan angriparen få uppgifter om 
krypteringsnyckeln. Denna brist upptäcktes av säkerhetsexperten på Airtight 
Network [26]. 
 
WPA är relativt säkert under förutsättning av följande är åtgärdas: 
 

1. Lösenord – Enkla lösenord som är mindre en < 8 tecken eller om man 
använder sitt efternamn, personnummer eller namnen på sina barn. Dessa 
lösenord skulle någon som har insikt i familjens liv kunna lista ut. 

2. SSID – Om nätverket använder default SSID så kan specialframtagna Rainbow 
tables underlätta för en attackerare. [27] 

 
WPA2 är säkrare så om möjligt välj detta i konfigurationen. Nya enheter som är Wi-
Fi-certifierade måste man ha WPA2 fr.o.m. mars 2006 [28]. Att uppgradera 
hårdvaran är således ett bra sätt att vara säker på att det bästa tillgängliga skyddet 
används. 
 

2.4 Skydd vid användning av WPA/WPA 2 

WPA-PSK(AES) är det säkraste alternativet vid användande av WPA. Om det finns 
möjlighet bör en uppgradering till WPA2 genomföras. 

Övriga förslag för att öka säkerheten är: 
 Använd >20 tecken långa nycklar som valts slumpvis.  

 Minska signalstyrkan så att inga utomstående kan nå nätverket.  

 Placera basstationen på utsidan utav brandväggen och hantera som om 

trafiken skulle komma ifrån internet.  

 Använd en VPN-lösning för att komma åt servrar inom interna nät.[29] 

WPA2 är svårare att knäcka men inte omöjligt för en dedikerad attackerare. Här är 
det nästan uteslutande lösenordets komplexitet som avgör säkerheten.  
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2.5 WPS 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) togs fram av Wi-Fi Alliance 2007. Främsta tanken med 
WPS var att underlätta för användare med mindre teknisk kunskap att säkra upp 
sitt trådlösa hemnätverk/mindre företag. Istället för ett lösenord användes nu en 
PIN-kod eller ett knapptryck när nya enheter anslöts, knappen kunde vara fysisk på 
enheterna men även virtuell. Med några enkla steg kunde användarna nu försäkra 
sig om att allt var anslutet som det skulle med WPA2-PSK och AES kryptering. 
Tidigare krävdes upp mot 8 steg för att ansluta en ny enhet till trådlöst nätverk, med 
WPS krävs det nu bara hälften. Detta gör att fler användare får allt att fungera som 
det ska och det blir mindre tryck på företagens support linjer. [30] 
 

 
  
WPS har ansetts vara en bra lösning fram till slutet av 2011 då Stefan Vieböck 
publicerade sin rapport "Brute forcing Wi-Fi Protected Setup" [31]. Dagen efter, den 
27 december 2011, tog The Department of  Homeland Security upp denna 
säkerhetsrisk för allmän kännedom [32]. Det Vieböck hade kommit fram till var att 
PIN-koden kunde utsättas för en brute force attack som går ut på att ett program 
testar genererade PIN-koder mot accesspunkten tills den lyckas gissa rätt 
kombination. Ett sådant program som tagits fram just för detta ändamål är "Reaver", 
det är open source och finns tillgängligt på Google Code [33]. Eftersom ingen 
ytterligare säkerhetskontroll utförs (t.ex. mot MAC-address) räcker det att gissa rätt 
PIN-kod för att få tillgång till nätverket. Detta är ett sätt för hackare att gå runt de 
långa lösenorden som kan användas i WPA2 som kan ta många år för ett program 
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att gissa. Vieböck nämner två designfel i sin rapport, den första påpekar att PIN-
kods- verifieringen, som är på 8 tecken är uppdelad i två delar vid verifieringen. 
Informationen nedan är en förkortad version av Vieböcks rapport.  
 
När en enhet vill koppla upp sig mot en AP så sker detta i 8 steg: 
 
 

 
 

Steg 1-3: Deffie-Hellman 
nyckelutbytning där enheterna kommer 
överens om hur de ska kommunicera 
med varandra och vilka nycklar som ska 
användas. 
 
Steg 4: PIN-koden skickas från enheten 
som vill ansluta.  
 
Steg 5: De fyra första tecknen i PIN-
koden kontrolleras av AP.  
 
Steg 6: De sista fyra tecknen i PIN-
koden skickas till AP för kontroll.  
 
Steg 7: Andra delen av PIN-koden 
kontrolleras, om det stämmer skickas 
konfigurationsinställningar till den 
anslutande enheten. 
 
Steg 8: Konfigurationsinställningarna 
börjar gälla och enheten är nu fullt 
ansluten till nätverket.  
 
 

Fig.3 Uppkoppling med WPS 
 
Vid steg 5 och 7 avbryts uppkopplingsförsöket mot routern, Reaver tittar i vilket 
steg det blev fel och skickar ett deauth paket som avbryter uppkopplingsförsöket så 
att Reaver kan börja om direkt igen och prova nya koder (se Fig.3) 
 
Det andra designfelet är att om något av steg fem eller sju – PIN kods kontroll - 
skulle gå fel skickas ett EAP-NACK meddelande från accesspunkten, ur detta 
meddelande går det att tyda vart det gått fel. Detta ger en stor fördel när man vill se 
om PIN-koden som programmet har genererat stämmer med PIN-koden som krävs 
för att få access. Då det kontroller 4 tecken åt gången (steg 5 i Fig.3 ovan) så ger det 
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ett max antal av 104 (10.000) möjliga kombinationer (PIN-koden använder sig som 
bekant av siffrorna 0-9). Att gissa rätt när det finns 10.000 möjliga kombinationer 
kan tyckas ta långt tid men det är betydligt snabbare än att ge sig på en kod på 108 

(100.000.000) kombinationer. Program skickar 8 tecken i taget tills den inte får ett 
EAP-NACK meddelande från steg fem, ett EAP-NACK innebär att ett godkännande 
från routern att fortsätta till steg sex. Efter att den gissat första delen rätt blir den 
sifferkombinationen statiskt och programmet börjar gissa den andra delen av PIN-
koden. Då kan man tro att det finns 20.000 olika kombinationer som programmet 
behöver gissa, men detta stämmer inte då den sista siffran i PIN-koden är en 
checksumma för hela koden så är det faktiskt bara 104 + 103 kombinationer, detta 
betyder att programmet behöver gissa maximalt 11.000 gånger för att få fram rätt 
kod. Figur 4 nedan visar att Reaver har gissat rätt PIN-kod och på så sätt också fått 
lösenordet i klartext. 
 

 
Fig.4 Reaver har lyckats gissa rätt PIN-kod 
 
Karps2.4GHZ är en accesspunkt uppsatt för denna rapport, lösenordet är satt av oss. 
Detta är ett exempel på ett säkert lösenord som ändå är lätt för användaren att 
komma ihåg. Det 14 tecken långa lösenordet skulle enligt 
http://howsecureismypassword.net/ ta 778 tusen år att knäcka genom att använda 
sig av brute force metoden för en normal dator förutsatt att lösenordet inte finns i 
en ordlista. För oss tog det runt fyra timmar med Reaver. Svagheten i WPS har helt 
eliminerat problemet för en hackare att knäcka svåra lösenord. 
 
Hur lång tid det tar för Reaver att gissa rätt lösenord beror på ett par olika faktorer: 
 

http://howsecureismypassword.net/
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1. Finns det ett brute-force skydd på accesspunkten? Grundprincipen i ett sådant 
skydd är att det inte går att göra hur många misslyckade försök som möjligt under 
en viss tid, vid varje/var tredje eller liknande misslyckade försök ska det gå en viss 
tid innan det går att försöka igen.  
 
2. Hur lång Deffie-Hellmann nyckel som används, största delen av tiden som går åt 
mellan försök är skapandet av nyckeln. Om man använder en mycket liten nyckel 
blir tidsåtgången för att knäcka PIN-koden mindre.  
 
Om det inte finns någon back-off timer eller brute force skydd uppskattar Stefan 
Vieböck att en dator kan kontrollera samtliga 11.000 kombinationer på ett par 
timmar, i genomsnitt tar det 1.5 sekund att genomföra ett försök. Skulle det finnas 
ett skydd som säger att efter 5 misslyckade försök låser den för fler försök under 1 
timme skulle det ta maximalt 92 dagar att knäcka PIN-koden. Detta kan ses som ett 
effektivt skydd och det är det också, men betänk att ingen annan ny enhet heller kan 
koppla upp sig mot den AP´n under denna tid, det blir som en DOS – Denial Of 
Services attack. Nästan alla tillverkare använder sig av WPS i sina enheter och det är 
svårt att uppskatta hur många som nu kan vara mottagliga för denna nya typ av 
attack.  
 

2.6 Skydd vid användning av WPS 

Att skydda sig mot en attack där attackeraren använder sig av de nyfunna 
svagheterna i WPS kan vara enkelt, men kan också vara kostsamt. Den vanligaste 
rekommendationen är att stänga av WPS funktionen på sin router. Detta kan man 
ofta göra genom att använda webbläsaren och surfa in på den konfigurationsmiljön 
som finns där, ofta ligger den på 192.168.1.1 . Om man är osäker kan man använda 
kommandot ”ipconfig” i Windows alternativt ”ifconfig” i Linux för att se vilket ip-
nummer som är standard gatewayen har. Dock finns det ett problem med detta på 
vissa routrar, även om man stänger av WPS funktionen så hjälper det inte, den 
skickar ändå WPS information! Det går helt enkelt inte att stänga av även om man 
gör detta i konfigurationsinställningarna. För tillfället finns det en liten databas [34] 
över testade routrar, där kan man även se vilka som det inte går att stänga av WPS 
trafik på. 

Om man har en router som det inte går att stänga av WPS - trafiken på finns det bara 
ett par val om man vill vara säker - köpa en ny router är kanske enklast men såklart 
kostsamt. Ett annat sätt är att ställa in ett tidsintervall mellan varje misslyckat 
försök, tyvärr är inte det många routrar som stödjer detta. Till sist finns det en liten 
möjlighet att man kan hitta ny mjukvara till sin router, http://dd-rt.com/site/index 
är ett bra ställe att börja på, deras firmware är open-source och stödjer inte wps. 

http://dd-rt.com/site/index
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Denna sida har lämnats blank. 
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3 Experiment  

Wardriving innebär att man kör runt och söker efter trådlösa nätverk. Eftersom 
wardriving kräver ett fordon och det blir många mils körning har en hybridbil lånats 
av Bilprisma i Munka Ljungby för att få så låg miljöpåverkan som möjligt. 
Wardriving har skett i tre städer, Örkelljunga, Ängelholm och Halmstad. Stora delar 
av de av dessa tre städer har täckts under wardrivingen, men det finns alltid 
omständigheter som gör att det blir omöjligt att fånga upp alla nätverk. 
Accesspunkterna kan vara avstängda, gator kan vara avstängda för trafik, 
innergårdar avstängda för trafik, tillfälliga störningar, vägbyggen med mera. Under 
experimentet har det körts på samtliga tillgängliga vägar i dessa tre städer. Vissa 
routrar har svag signalstyrka och därför kan det vara svårt att upptäcka nätverket 
trots ett relativt kort avstånd. Eftersom en dator och ett nätverkskort har använts 
och det finns 13 möjliga kanaler för nätverken att sändas på så måste våra program 
hoppa mellan kanalerna vid insamling. För att fånga in så många nätverk som 
möjligt har hastigheten hållits under 30 km/h och vid höghusområden har pauser 
tagits för att låta programmet jobba igenom alla kanaler.  Programmen som används 
är operativsystemet BackTrack, insamlingsverktyget Kismet, omvandlingsverktyget 
GISKismet samt WPS-identifieraren Wash, mer detaljerad information om dessa 
finns i kapitel 3.2 Mjukvara. 

 

3.1 Hårdvara 

För att genomföra avlyssning krävs det ett nätverkskort som kan ställas i monitor 
mode, men i övrigt är varken BackTrack eller Reaver speciellt resurskrävande och 
512 MB ram är fullt tillräckligt. Under vår wardriving användes en bärbar dator av 
märket Acer Aspire 3810T från 2009, en TPLink 10dbi antenn och ett externt 
TPLink nätverkskort. För att få ut våra insamlade nätverk på en karta användes 
även en extern GPS.  I Figur 5 nedan ser man TPLink antennen och GPS: en 
monterade med magneter på taket på lånebilen. Anledningen till placeringen är att 
kunna få maximal räckvidd och så stark GPS signal som möjligt [35]. 
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Fig.5 Toyota Prius Hybrid årsmodell 2012 med TPLink antenn och GPS på taket. 

 

3.2 Mjukvara 

Som bas under wardrivingen användes operativsystemet BackTrack 5 R2 som är 
baserat på Linux distributionen Ubuntu. Utöver att BackTrack är vanligt 
förekommande när det gäller penetrationstester och informationsinsamling så är 
det även open source vilket innebär att det är gratis att ladda ner och använda. Det 
finns flera valmöjligheter när det gäller installation av BackTrack:  
 
Fysisk: BackTrack installeras permanent, eller tills det tas bort av 

användaren, på en hårddisk och kan antingen vara det enda 
operativsystemet eller ett av flera beroende på övrig konfiguration.  

 
Virtuellt:  BackTrack kan installeras i VMware och körs då virtuellt. 
 
Live:  BackTrack är installerat på en DVD eller ett USB minne och då  

får användaren välja något av dessa som startmedium vid uppstart  
av datorn. 

 
Versionen som används är den senaste - 5 R2 och släpptes den första Mars 2012. 
Installationen är av den fysiska typen med en bootloader, som fungerar som 
operativsystemsväljare vid uppstart, som ger oss valet mellan Windows 7 eller 
BackTrack när dator startas. I BackTrack finns det väldigt många program som 
används vid penetrationstester, vi koncentrerar oss på de som är framtagna för 
trådlösa nätverk: Kismet för insamling av accesspunkter och GISKismet för att först 
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konvertera Kismet filerna till en databasfil samt för få resultatet till en Google Earth-
fil .kml (Keyhole Markup Language). Google Earth är ett program som visar jorden 
ovanifrån, genom att zooma in kan man se flygplansbilder på städer över hela 
världen. Genom att konvertera våra resultat till en fil som Google Earth använder får 
vi en grafisk överblick på ungefär var de funna accesspunkterna finns (se Fig.6). 
Kismet är ett välkänt program när det gäller wardriving och resultaten är pålitligt 
och tål att granskas. För att se vilka accesspunkter som skickar ut WPS trafik 
användes programmet Wash som är framtaget just för detta ändamål sedan 
svagheten i WPS blev känd. 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

Kismet är ett program som detekterar trådlösa nätverk, fördelen med Kismet är att 
den gör detta passivt, ingen information från oss skickas, Kismet kan även hitta 
dolda SSID. En användare måste veta SSID´t för att kunna ansluta till nätverket.  

Kismet samlar även in information om vilka enheter som är anslutna till de funna 
näten. Detta är en enorm fördel för den som vill hacka sig in om administratören låst 
accesspunkten så den bara tillåter specifika hårdvaru-adresser (MAC-adresser) att 
få åtkomst. Kismet sparar MAC-adresserna på inloggade enheter så det är möjligt att 
spoofa - förfalska, sin egen MAC-adress till en av de som är godkända. Kismet stödjer 
även användandet av GPS, som förenklar lokaliseringen av de näten som hittas. I 
samma katalog som Kismet ligget programmet GISKismet som omvandlar den 
insamlade informationen till en databas samt till en .kml fil som används av Google 
Earth. 
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Fig.6 Output från GISKismet till Google Earth - Örkelljunga. 

Något som Kismet inte gör är att detektera vilka accesspunkter som skickar ut WPS 
trafik. Detta är något som verkligen är intressant idag men de nya svagheterna som 
uppdagats där. För detta används programmet Wash. Wash ingår vid nerladdning av 
Reaver, för information om hur man går tillväga för att ladda ner Reaver och Wash 
se appendix .   

I figur 7 har Wash hittat en accesspunkt som använder sig av WPS trafik och kan 
därmed utsättas för en brute force attack mot PIN-koden. Karps2.4GHZ är en 
accesspunkt uppsatt för denna rapport. 

 

Fig.7 Wash har hittat en accesspunkt som använder sig av WPS 

Då det kan finnas många accesspunkter som skickar ut WPS trafik är det en fördel 
att spara resultatet i en textfil som kan analyseras när wardriven är slut, 
kommandot för detta är: 
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#wash -i mon0 -C -s -o TextName.txt  (-o står för output). 

Ett kort utdrag ur en av våra sparade WPS-loggar: 

 

BSSID Channel RSSI WPS Version WPS Locked ESSID 

20:4E:7F:**:**:FC        2 -74 1.0 No *********** 

22:4E:7F:**:**:6D 6 -83 1.0 No *********** 

08:86:3B:**:**:93 1 -75 1.0 No *********** 

30:46:9A:**:**:A6 6 -93 1.0 No *********** 

 

BSSID och ESSID syns i våra loggar men är av integritetsskäl borttaget i tabellen 
ovan. 
 
Wardrivingen gick till så att vi först planerade vilka områden som skulle innefattas 
av undersökningen, det är viktigt att både bostadsområden och industriområden 
ingår. Sedan fästes antenn och GPS-mottagaren på taket på bilen och kopplades in 
via USB på den bärbara datorn. Antennen är kopplad till TPLink nätverkskortet som 
även det är inkopplat till datorn via en USB-port. När detta var klart startades 
datorn upp och via bootloadern väljs BackTrack 5 R2 och detta startar upp. Utöver 
de extra installerade programmen Reaver och Wash är det endast tangentbordets 
inställningar som ändrats från amerikanska till svenska, i övrigt är installationen 
helt standard. Genom kommandot ”Startx” så startas det grafiska gränssnittet som 
påminner om ett nyare Windows system. BackTrack hittar automatiskt vårt 
nätverkskort och GPS:en vilket underlättar för oss då ingen vidare konfiguration 
krävs.  
 
Eftersom ett av målen är att samla in information om hur många nätverks som 
använder sig av WPS-funktionen så måste nätverkskortet sättas i avlyssningsläge 
och programmet Wash startas (se Appendix för kommandon). Vi navigerar oss 
genom flikarna till Wireless Analysis och WLAN Analysis och hittar där programmet 
Kismet. Kismet startar upp sitt grafiska användargränssnitt (GUI) och ber oss välja 
vilket nätverkskort som ska användas vid insamlingen, vi väljer det externa som den 
extra antennen är kopplad till. Efter detta startar Kismet upp och genast dyker det 
upp ett tiotal funna nätverk i området vi befinner oss i. Vi kontrollerar så att GPS 
funktionen i Kismet är igång annars startar vi den. Nu är samtliga moment klara för 
att påbörja själva körningen, programmen scannar själva av områden som vi kör i 
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och det enda som vi behöver koncentrera oss på är bilkörningen. Att ha program 
som hela tiden scannar av efter nätverk tar mycket ström från batteriet och Acerns 
batteri är slut efter cirka tre timmars körning trots att tillverkaren utlovar åtta 
timmars batteritid. Eftersom tre timmar inte räcker att täcka de områdena som 
planerats krävdes det flera körningar.  
 
När wardrivingen i en stad var färdig konverterade vi outputen från Kismet till en 
databas fil med hjälp av följande kommando: ”giskismet -X stadsnamn.netxml”. 
Detta skapar filen ”wireless” som kan öppnas med en MYSQLite databashanterare 
för att analysera datan som Kismet samlat in. Efter att ha provat olika program för 
analys av wireless-filen fastnar vi för ”SQLite Database Browser 2.0 b1” som är open 
source och i vårt tycke lätt att arbeta med. 
 
Wash som sparat informationen om vilka och hur många enheter som använder sig 
av WPS funktionen har sparat denna information i en text fil, vi editerar denna fil i 
Excel för att ta bort eventuella dubbletter. GISKismet gör detta automatiskt så ingen 
editering av databasfilerna krävs. 
 
En stor del av arbetet handlar om att jämföra industriområden mot 
bostadsområden, här kommer Google Earth filen till god användning då det blir 
lättare att lokalisera accesspunkter och analysera dessa. Som nämnts tidigare är det 
programmet GISKismet som sköter detta, den tar informationen från databasfilen 
wireless och skapar en .kml fil, kommandot för detta är:  
“giskismet -q "select*from wireless" -o stadsnamn.kml stadsnamn.netxml”. Nu har vi 
en fil vid namn ”stadsnamn.kml” som öppnas med Google Earth som innehåller 
informationen från wireless databasen. Efter detta följer många timmars manuellt 
arbete att jämföra resultaten inom och mellan städerna, resultatet av detta arbete 
presenteras i kapitel 4. 
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Denna sida har lämnats blank. 
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4 Resultat  

I vår undersökning mellan Örkelljunga, Ängelholm och Halmstad så upptäcktes 
totalt 13446 stycken trådlösa nätverk. Av de så var det 823 stycken dolda och 12623 
synliga. 6730 nätverk hade ändrat sitt SSID och 6716 hade kvar default SSID. 

 

Tabell 1 Resultat 

När det kommer till krypteringslösningar var WPA/WPA2 klart dominerande med 
11254 stycken, det var fler som valt att inte använda något skydd alls än vad det var 
som använde sig av WEP. WPS funktionen var påslagen på 2262 stycken 
accesspunkter. Mer ingående information om resultatet följer i kapitel 4.1 till 4.5 
samt i kapitel 5 Slutsats. 

Trådlösa
nätverk

Dolda SSID Synliga SSID Ändrad Default

Antal 13446 823 12623 6730 6716
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Tabell 2 Resultat WEP, WPA och WPS 

 

4.1 Örkelljunga 

 

Fig.8 Överblick Örkelljunga 

Inget skydd WEP WPA WPS

Antal 1127 1066 11254 2262
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Örkelljunga ligger naturskönt längst E4:an i nordvästra Skåne. Med runt 10.000  
invånare är det den minsta orten i undersökningen och en naturlig startpunkt för 
vår wardriving. Resultatet presenteras nedan. Wardrivingen i Örkelljunga fann 1327 
trådlösa accesspunkter med följande resultat: 

 
Tabell 3 Krypteringsmetod – Örkelljunga 

 
Det syns tydligt att den nyaste metoden med WPA/WPA2 är den dominerade, detta 
beror givetvis på att alla nyare routrar använder sig av denna lösning när det gäller 
kryptering av datan. Värt att nämna är att med den nyfunna WPS svagheten så är det 
245 (22.47%) av dessa 1090 som nu är utsatta för risk oavsett lösenord. 136 
använder inget skydd och 101 använder WEP. Det är välkänt att WEP inte längre 
tillhandahåller tillfredställande säkerheten och WPS är knäckt är det i verkligheten 
enbart de återstående 845 som använder WPA/WPA2 och har ett lösenord som är 
tillräckligt starkt [36] som kan känna sig säkra vid ett intrångsförsök. 

Ett sätt att försöka skydda sig mot enklare hack är att dölja sitt SSID, i Örkelljunga 
var det 106 stycken dolda SSID. Att dölja sitt SSID betyder att routern inte längre 
skickar ut namnet på nätverket, på så sätt blir det lite svårare för en 
förbipasserande att hitta nätverket.   

Inget skydd WEP WPA/WPA2 WPS

Antal 136 101 1090 245
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Tabell 4 Synliga/Dolda SSID - Örkelljunga 

Flera av de verktyg som används vid nätverksidentifiering har inga problem att hitta 
nätverket utan att det skickar sitt SSID. Ett sätt som däremot faktiskt gör det lite 
svårare för en attackerare är att ändra default SSID mot ett annat. Av de 510 
accesspunkter som hade ändrade namn var det vanligaste att namnge sitt SSID efter 
gatan, förnamn, efternamn eller smeknamn men det fanns en hel del som stack ut: 
"Viruskungen”, "Ankeborg" och "Skaffa eget" är några exempel. Vid användning av 
default SSID så blir det lättare för en attackerare då denna kan använda sig av 
special framtagna rainbow tables vilket gör att knäckandet av lösenordshashen går 
mycket snabbare.  

 

Tabell 5 Default SSID - Örkelljunga 

Dolda Synliga
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I Örkelljunga broadcastade 817 nätverk ut sitt default SSID, av dessa var en stor del 
Telia kunder (490 stycken). Detta beror givetvis på att mindre tekniskt bevandrade 
användare ofta köper färdiga lösningar som fungerar ”out of the box”. Telia har en 
sådan lösning och är en välkänd leverantör i Sverige. 

  

4.2 Ängelholm 

 

Fig.9 Överblick Ängelholm 
 
Ängelholm ligger vid kusten i nordvästra Skåne och har runt 40.000 invånare. För 
att täcka hela staden körde vi vid tre tillfällen, totalt tog det strax över nio timmar.  
Anledningen till att det inte blev längre perioder berodde på att batteriet i vår Acer 
inte höll längre än runt 3 timmar. I Ängelholm upptäcktes 6792 trådlösa 
accesspunkter med följande fördelning: 
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Tabell 6 Krypteringsmetod - Ängelholm 

Även i Ängelholm är WPA/WPA2 dominerande med hela 82.5% dock använder 27 
procent av dessa WPS. 1183 (17.4%) accesspunkter använder WEP eller inget skydd 
alls.  

När det kommer till nätverk som inte broadcastar sitt nätverksnamn är det ca 7% av 
accesspunkterna som valt att inte skicka ut denna trafik.  

 

Tabell 7 Synliga/Dolda SSID -Ängelholm 

Att namnge sitt nätverk är ett bra sätt att veta mot vilket nät man ska koppla upp sig 
mot, inte minst i tätbebyggda områden som kan ha många accesspunkter inom ett 
litet geografiskt område. 

Inget skydd WEP WPA/WPA2 WPS

Antal 614 569 5609 1518
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I Ängelholm är det strax över 53% som valt att namnge sitt nätverk till något annat 
än default namnet.  Vi tror att detta beror på att Ängelholm har fler höghus och 
flervånings bostadsområden där de boende har valt att ändra SSID för att enklare 
veta mot vilken uppkoppling ska ske. I ett åttavåningshöghus kan det finnas upp mot 
30 lägenheter vilket i teorin kan göra att boende där kan ha över 30 nätverk att 
koppla upp sig mot. Att då ändra sitt SSID till något som är lätt att identifiera 
underlättar vid initial uppkoppling.  

 

Tabell 8 Default SSID - Ängelholm 
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Antal 3137 3655
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4.3 Halmstad 

 

Fig.10 Överblick Halmstad 

Halmstad ligger vid västkusten bredvid milslånga sandstränder och sträcker sig 
sedan in i landet och gränsar till de småländska skogarna. Halmstad ligger i Hallands 
län och har runt 92.000 invånare i kommunen med ca 57.000 invånare i tätorten, 
det är den 18:e största kommunen i Sverige. I undersökningen är Halmstad den 
största orten och var den staden i vår wardriving, det tog ca 12 timmar för att täcka 
hela staden. 

Wardrivingen i Halmstad gav 5327 trådlösa accesspunkter, det är mindre än 
Ängelholm men fler än i Örkelljunga. Att Halmstad har färre än Ängelholm tror vi 
beror på att i Halmstad finns ett stort stadsnät som många använder sig utav. 
Bostäderna som är försedda med stadsnätet har färdiga uttag i väggen istället via 
telefonlinjen har man ingen bärbar dator har man därför ingen anledning att skaffa 
en trådlös router. En annan anledning är att Halmstad har stora höghusområden där 
det inte går att komma in med bil. Routrar har också begränsad räckvidd och styrka, 
så de som måste gå igenom många väggar för att komma ut har inte tillräckligt stark 
signal för att nå oss.  
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Wardrivingen i Halmstad gav följande: 

 

Tabell 9 Krypteringsmetoder - Halmstad 

Här ser man även i Halmstad att WPA/WPA2 är överlägset, innan nämndes att om 
tillverkarna vill ha Wi-Fi-certifierade routrar så måste dessa ha WPA2 fr.o.m. mars 
2006, detta är något som alla nya abonnenter givetvis har och ISP byter ut hårdvara 
efterhand till sina kunder vilket gör att fler och fler kommer använda sig av WPA2 i 
framtiden. 

Även i Halmstad är det ett stort antal accesspunkter som har inget eller WEP som 
skydd. Det är 377 som inte använder något skydd alls och 396 stycken som 
använder WEP av 5327 accesspunkter.  

I Halmstad är det ca 4,7% av accesspunkterna som inte broadcastar ut sitt 
nätverksnamn medans hela 95%  som gör det. Det är flera än både Örkelljunga och 
Ängelholm. 

Inget skydd WEP WPA/WPA2 WPS

Antal 377 396 4555 499
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Tabell 10 Synliga/Dolda SSID - Halmstad 

I Halmstad var det också en stor del Telia kunder som broadcastade ut sitt default 
SSID med hela 1247 stycken av 2762 nätverk, det är ca 48% som har valt att ändra 
sitt nätverk och nästan 52% som inte har gjort det.  

 

Tabell 11 Default SSID - Halmstad 

Fast Halmstad är den största staden i den här undersökningen så är det ändå 
Ängelholm som har flest ändrade SSID med 53% men emot Örkelljunga så är det en 
större skillnad som bara hade 38%. 
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4.4 Jämförelse inom städerna  

 
Örkelljunga 
 
Vi fann skillnader mellan bostadsområden och industriområden, flera äldre och 
mindre industrier använde inget skydd alls eller den tidigaste säkerhetslösningen 
WEP. Anledningarna till detta kan vara; ointresse, okunskap, mentaliteten "fungerar 
det så rör vi det inte" eller "Vi har inget som en hackare skulle vara intresserad av". 
Att WEP förekommer mer frekvent i industriområden tros bero på gamla routrar, 
det är helt enkelt ingen prioritet att bekosta ny hårdvara när det fungerar. I 
bostadsområdena är det rimligt att tro att nya abonnemang och förlängningar av 
abonnemang innebär att leverantörerna förser sina kunder med uppdaterad hård 
och mjukvara vilket innebär WPA2 men i vissa fall även WPS. 

 
Ängelholm 
 
Även i Ängelholm var det stor skillnad mellan bostadsområden och 
industriområden när det gäller val av säkerhetslösning, men den största skillnaden 
var inom industriområdet själv. I likhet med Örkelljunga har de större företagen 
bättre säkerhet gällande den trådlösa nätverkstrafiken än vad de mindre har, dock 
har en majoritet av de minsta företagen WPA2. Vi tror att detta beror på att de allra 
minsta företagen använder sig av privat-abonnemangs liknande uppkopplingar där 
leverantören äger routern och ser till att högsta möjliga säkerhet erhålles. 
 
Halmstad 
 
Även i Halmstad finns det skillnader mellan bostadsområden och industriområden 
när det gäller vilka krypteringar på nätverket som används.  
Inom industriområdet var det även där en stor skillnad mellan de olika 
krypteringar, det var ca 41% av nätverken i industriområden som använde sig av 
WEP eller ingen säkerhetslösning alls. Precis som i Örkelljunga och i Ängelholm så 
var det de äldre och mindre industrierna som inte använde något skydd alls eller 
WEP medan de större industrierna använde en bättre säkerhetslösning som WPA. 
Det man kan tänka om varför bostadsområdena har mera säkerhet än 
industriområdena är att det kommer nya routrar och olika abonnemang hela tiden 
som leverantörerna förser sina kunder med. Om man vill att sitt nätverks ska bli Wi-
Fi-certifierad så måste man ha WPA2 fr.o.m. mars 2006, efter detta kommer alla nya 
abonnenter få med sig WPA2 och fler och fler kommer använda sig av det i 
framtiden. 
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4.5 Jämförelse mellan städerna 

När det gäller krypteringslösnings fördelningen mellan städerna så visar resultaten 
på tydliga likheter. Örkelljunga har någon procent mer som inte använder någon 
kryptering alls än de andra städerna. Vi tror att detta beror på att Örkelljunga är en 
mindre kommun med fler invånare som inte är så säkerhetsmedvetna.  Örkelljunga 
har även många mindre företag med gammal utrustning. 

 

Tabell 12 Jämförelse mellan städerna. Krypteringslösning i procent. 

Fördelningen mellan WEP och WPA/WPA2 är nästan identisk mellan städerna, 
endast 0.2% skiljer mellan Örkelljunga och Halmstad när det gäller WEP trots att 
Halmstad har 4000 fler nätverk i undersökningen. WPA/WPA2 visar samma resultat 
där det endast skiljer 0,5% mellan Örkelljunga och Ängelholm, Halmstad har några 
procent högre andel (3,4% fler än Örkelljunga) av WPA/WPA2 säkrade routrar. 

Något som skiljde sig var användandet av WPS, Halmstad låg långt under de andra 
städerna med endast 9.3%. Det är hälften mot Örkelljungas 18.5% och ännu mindre 
mot Ängelholms 22.3%. Vi har inget svar på vad detta kan bero på, en teori är att de 
trådlösa routrarna som finns att köpa med stadsnäten inte stödjer WPS, vi har dock 
inget belägg för detta. 

Ingen kryptering WEP WPA/WPA2 WPS

Örkelljunga 10,20% 7,60% 82,10% 18,50%

Ängelholm 9% 8,30% 82,60% 22,30%

Halmstad 7% 7,40% 85,50% 9,30%
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Tabell 13 Jämförelse mellan städerna. Dolda/Synliga SSID 

Även när det gäller att inte visa sitt nätverksnamn – SSID så är det liknande resultat 
i de tre städer vi undersökt. Med Örkelljunga i topp med 8% och Halmstad i botten 
med 5%, Ängelholm hamnar i mitten med 7%. Att inte broadcasta sitt nätverks SSID 
är inget starkt skydd mot attacker men kan ändå vara ett sätt att lägga på ytterligare 
ett lager av säkerhet. 

Dold Synlig

Örkelljunga 8,00% 92,00%

Ängelholm 7% 93,00%

Halmstad 5% 95,00%
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Tabell 14 Jämförelse mellan städerna. Default/Ändrad SSID 

Att personifiera sitt nätverk är populärt och vår undersökning visade stor 
uppfinnelserikedom gällande SSID namn. Det vanligaste man ändrade till var för och 
efternamn med Larsson, Andersson, Bengtsson, Nilsson och Olsson är i topp med 8 
nätverk var. Med 38 nätverk var ordet ”hemma” det vanligaste i vår undersökning.  

Några namn som stack ut lite extra var bl.a. 

”Batman”, ”Zorro”, ”Supermusen”, ”Skaffa eget”, ”Jultomten”, ”Pretty Fly For A WiFi”, 
”No cables allowed”, ”Masturbatorium”, ”glasstrut”, ”kebab” och ”vill du leka”.  

En annan vanlig ändring var till gatnamnet eller smeknamn, det fanns även en stor 
andel sexistiska namn. 

Default Ändrad

Örkelljunga 61,50% 38,50%

Ängelholm 46% 53,80%

Halmstad 52% 48,20%
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Denna sida har lämnats blank. 
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5 Diskussion 

I vår undersökning har vi kommit fram till att det fortfarande är en stor del som 
använder undermålig säkerhet på sina nätverk. Av de 13446 nätverken vi hittat i 
dessa tre städer är det 1127 (8,38%) som inte använder något skydd alls. Detta 
innebär fri tillgång till deras nätverk och det som delats ut där. Det är inte orimligt 
att tänka sig att de som inte använder något skydd alls är först och främst ute efter 
funktion. Det är heller inte orimligt att tänka sig att samma grupp av människor inte 
är så tekniskt lagda och kanske inte vet vad de delar ut på sitt nätverk. I flera 
Windows-system delas bl.a. ”Mina dokument” och “Mina bilder” ut, det är kataloger 
som känns naturligt att lägga bilder och kanske viktiga dokument i.  

Vidare är det ytterligare 1066 (7.9%) nätverk i undersökningen som använder sig 
av den allra första säkerhetslösningen WEP. WEP är numera lätt att knäcka och kan 
nästan jämställas som att inte använda något skydd alls. Detta innebär att redan 
med dessa två resultat kan vi konstatera att 2193 (16.3%) av de 13446 nätverken 
kan antingen brukas direkt eller efter ett par minuters användning av speciell 
mjukvara mot WEP nätverken.  

De flesta ISP har som policy att byta ut och uppgradera sina abonnenters routrar 
efter hand, detta ger mindre problem för kunderna och därför mindre tryck på 
supportlinjerna. Alla enheter efter mars 2006 måste använda WPA2 för att vara Wi-
Fi certifierade, detta har gjort att en stor del av de trådlösa nätverken nu använder 
sig av den bästa krypteringslösningen WPA2. 11254 (83.7%) av de funna nätverken 
använder sig av WPA eller WPA2. Men bara för att man använder sig av WPA2 
behöver inte nätverket vara svårt att hacka, det finns enorma lösenordslistor på 
internet för gratis nedladdning som används av hackare i försök att få tillgång till 
nätverken. Använder man sig av ett enkelt lösenord som finns i dessa listor tar det 
inte lång tid att knäcka, med en modern dator och en bra lösenordslista kan 
programmet Aircrack som följer med i BackTrack testa över 500 lösenord i 
sekunden. Skulle hackaren/penetrationstestaren använda sig av en rainbow table 
kan programmet CoWPAtty gissa upp mot 150.000 lösenord i sekunden.  

Ett komplext lösenord ger bra skydd vid användandet av WPA2 förutsatt att WPS 
funktionen inte är påslagen. Hela 20% av de routrar som använde WPA2 hade WPS 
påslaget. Detta innebär att utöver de 16,3% som inte har något skydd eller WEP får 
sällskap av ytterligare 20%  som använder sig av WPS. Att knäcka WPS tar i 
genomsnitt runt fyra timmar. Fyra timmar är ingen tid för en dedikerad attackerare 
och lösenordets längd eller teckenvariation har helt satts ut spel. Inräknat WEP och 
inget skydd alls är det totalt 4455 nätverk som garanterat kan användas direkt eller 
inom ett par timmar av utomstående utan tillstånd. Utöver dessa 4455 är det ett 
stort mörkertal av WPA2 användare som har enkla lösenord, när Gratisbio.se 
hackades skrev expressen en artikel [37] där de listade de vanligaste lösenorden  
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från sidan. Det populäraste lösenordet var ”123456” följt av ”hejhej”, ”hejsan”, 
”fotboll” och ”123456789”.  Det säger tyvärr en del om hur okunskap om säkerhet 
påverkar lösenordstänk. En snabb sökning på Google gav direktlänkar till 
nedladdning av lösenordslistor som kan användas vid knäckandet av lösenord, den 
största innehöll 40´000´000 lösenord med ord bl.a. från svenskan. Att ändra 
bokstäver till liknande siffror är något som vissa användare gör i tro om att det blir 
svårare att knäcka. Man ska då betänka att det var hackare som uppfann 
detta ”språk” och alla tänkbara kombinationer finns i lösenordslistan. Har en 
attackerare en rainbow table kan programmet testa 150.000 lösenord per sekund, 
ofta har tabellerna de vanligaste lösenorden först! 

En relativt liten del av de 13446 nätverken i undersökningen var inställda på att inte 
sända någon information om sitt SSID – nätverksnamn. Endast 6.1%, 823 stycken 
dolde sitt SSID. Att dölja nätverksnamnet ger ingen reell säkerhet men är bättre än 
att använda default SSID som möjliggör riktade attacker med hjälp av special 
anpassade rainbow tabeller. Anledningen till att de inte ger någon extra säkerhet är 
att när attacker utförs mot nätverken används BSSID som är hårdvarans inbyggda 
adress, SSID är enbart till för att användaren ska veta mot vilket nät den ska koppla 
upp sig mot. En stor del av accesspunkterna använde fortfarande default SSID, värst 
var det i Örkelljunga med 61.5% som använde default och snittet i de tre städerna 
låg precis under 50%.  

 

5.1 Andra offentliga undersökningar 

Wigle.net har den största offentliga databasen på trådlösa accesspunkter med nära 
64 miljoner accesspunkter registrerade.  Wigle gör inga egna insamlingar utan det 
är privatpersoner och företag som gör egna wardrivingar och sedan laddar upp sina 
resultat till Wigle. Wigle accepterar alla större insamlingsprogram som används t.ex. 
Kismet, Netstumbler och Dstumbler. Att jämföra resultaten mot Wigle ger oss en 
möjlighet att se om våra städer skiljer sig mot övriga länder gällande 
krypteringslösning. 
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Tabell 15 Jämförelse mot Wigle. Krypteringslösning. 

Vid jämförelsen mellan våra städer och data från Wigle får vi ett positivt resultat där 
det visar sig att våra städer har fler som använder kryptering, färre som använder 
WEP och fler som använder WPA/WPA2. Wigle redovisar att 17.5% har en för dem 
okänd kryptering, detta kan givetvis påverka resultatet. Ingen insamling av WPS 
trafik görs av Wigle vilket är synd då det hade varit mycket intressant att se. 

 

5.2 Framtida arbete 

Intressanta frågeställningar som dykt upp i arbetet som kan arbetas vidare på: 
 Hur många i Halmstad har och använder stadsnätet? 

 Hur många missar vi genom att accesspunkterna har kort räckvidd som inte når 

ut till parkeringen eller vägen vi kört på. 

 Vad är huvudanledningen till att företag har öppna nätverk eller nätverk som är 

skyddade med WEP. 

 

 

Ingen kryptering WEP WPA/WPA2 WPS

Örkelljunga 10,20% 7,60% 82,10% 18,50%

Ängelholm 9% 8,30% 82,60% 22,30%

Halmstad 7% 7,40% 85,50% 9,30%

Wigle 28,80% 20,10% 33,30%
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5.3 Slutsats 

Vi anser att detta arbete ger en tydligen indikation på att det fortfarande finns stora 
säkerhetsbrister när det gäller trådlösa nätverk. Av de 13446 funna nätverken är 
det en stor del som har låg säkerhet eller öppna nätverk. En stor andel av dessa 
ligger i industriområden och här krävs det enligt oss en upplysningsökning för att få 
bukt med problemet. 

En relativt lite del av de 13446 nätverken i undersökningen var inställda på att inte 
sända någon information om sitt SSID. Endast 6.1% eller 823 stycken dolde sitt 
SSID. Att dölja nätverksnamnet ger ingen reell säkerhet men är bättre än att 
använda default SSID som möjliggör riktade attacker med hjälp av specialanpassade 
rainbow tabeller.  

Det blir en naturlig minskning på WEP-skyddade nätverk då detta inte längre stöds 
på nya routrar, att minska på andelen som inte använder något skydd alls kommer 
det krävas att personerna bakom nätverken får upp ögonen för vad som kan hända 
om någon med illasinnade avsikter får tillgång till nätverket. 

Att den största delen använder sig av WPA/WPA2 är föga förvånande då de allra 
flesta privatperson har abonnemang hos en internetleverantör som sköter 
uppgradering av hård och mjukvara till deras routrar.  

De relativt nyfunna svagheterna i WPS har satt en betydande del i farozonen och vi 
visar hur routrar med WPS påslaget kan knäckas inom ett par timmar oavsett vilket 
lösenord som används. Eftersom det kräver lite av användaren för att stänga av 
WPS-funktionen så bör det enligt oss vara internetleverantörernas jobb att upplysa 
sina kunder om tillvägagångssätt. 

Den svagaste länken kommer dock alltid vara komplexiteten på lösenordet som 
används, enklare lösenord knäcks med specialframtagna program på minuter. Med 
tanke på de vanligaste lösenorden från Gratisbio.se så är det med stor sannolikhet 
ett antal av de funna nätverken som trots att de använder sig av WPA2 faller på för 
enkla lösenord. Vi anser att internetleverantörerna borde ge grundläggande 
information om hur ett bra lösenord borde se ut till sina kunder, kanske framförallt 
till sina nya kunder. 
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Appendix 

Installation av Reaver och Wash 

 
Det finns två sätt att ladda ner Reaver och Wash på, den första är genom två enkla 
kommandon i terminalen: 
#sudo apt-get update 
#sudo apt-get install reaver 
 
Skulle det bli problem här går det att ladda ner Reaver manuellt ifrån 
http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.4.tar.gz 
Vid manuell nedladdning krävs följande steg för att installera Rever: 
1. Packa upp den nedladdade filen med kommandot #tar zxvf reaver-1.4.gz  
     i terminalen 
2. Gå till katalogen där Reaver är upp-packad  
3. I denna katalog används kommandona: 
 #./configure  
 #make 
#make install 
 

Starta nätverkskortet i monitor mode 

 
#sudo airmon.ng listar vilka nätverkskort som finns 
#airmong-ng start wlan1 startar monitor mode på wlan1 i detta 

exempel, ändrar wlan1 till mon0 
#wash -i mon0 -C -s   -i = Interface, -C = ignorera checksum fel  

-s= scan 
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