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Sammanfattning 

I denna rapport undersöks säkerheten i de inbyggda systemen i ett fordon. Är CAN-

bussen och enheterna som kommunicerar med den verkligen säkra? Vilka svagheter finns 

det inom säkerheten när ny teknik implementeras i fordon och ansluts till CAN-bussen? 

Om ett fordon blir angripet så är riskerna att angriparen lyckas med attacken ganska stora. 

Speciellt så finns det flera risker och säkerhetshål med ny teknik t.ex. inbyggda 

mediasystem i fordon. 

Vi har forskat i hur lätt det är att hämta information ur fordonet, samt vad som kan göras 

med denna information, detta med hjälp av både andra vetenskapliga rapporter samt en 

fysisk undersökning med hjälp av en applikation som utvecklades.   

 

Genom avläsning med hjälp av Bluetooth från OBD2 kontakten så kan information såsom 

signaler för att låsa upp fordonet eller trycka på gasen läsas av från fordonet. Viss 

information är dold för den normala användaren, såsom ett tryck på gaspedalen. Denna 

information måste erhållas genom exempelvis avläsning av dolda paket. Detta kan göras 

genom att spåra paket med hjälp av diverse program, t.ex. Wireshark. Hade denna 

information varit enkel att tillgå så kan den användas på ett skadligt sätt. Skulle 

exempelvis kommandot för att trycka på gasen kunna styras trådlöst så skulle detta kunna 

skapa stora och farliga problem. Detta är något som undersöks i rapporten, hur man kan 

gå tillväga och vilka sätt ett fordon kan angripas på.    

 

En applikation utvecklades för att undersöka vilken information som kan relativt enkelt 

extraheras. Parametrar som t.ex. hastighet eller varvtal på motorn är exempel på denna 

information. Med hjälp av en OBD2 enhet så kommunicerar applikationen med fordonet. 

Applikationen hämtar ut informationen om en bilresa från start till stopp för att sedan 

kunna redovisa denna information. Information visas till användaren i applikationen både 

under tiden fordonet färdas och sedan en sammanfattning av hela resan. Applikationen 

kan användas för att spara sina resor om man till exempel vill redovisa tjänsteresor för 

sin arbetsgivare. Resorna sparas både i databas och lokalt på din telefon med möjlighet 

för uppladdning till en webbserver eller liknande.  
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Applikationen sparar all information du valt om din resa och kan även skräddarsys med 

mer eller mindre parametrar beroende på behov.  

Den har även ett användningsområde för att övervaka sitt körande, om man till exempel 

någon gång under resans gång uppnår onormala värden, som t.ex. alldeles för höga varvtal 

eller liknande.    

 

Nyckelord: CAN-buss, OBD2, Säkerhet, Bluetooth 
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Abstract 

 

In this report, the security in integrated systems within vehicles is evaluated. Is the CAN 

bus and the devices that communicate with it secure? What are the weaknesses in security 

when modern technologies are implemented in vehicles and connected to the CAN bus? 

If a vehicle is attacked, the risk of the attacker's success with the attack is quite large. 

There are several risks and security holes with modern technology, for example. built-in 

media system in vehicles. 

We have researched how easy it is to retrieve information from the vehicle and what can 

be done with this information, using both other scientific reports and a physical 

examination using an application that were developed. 

 

By reading using Bluetooth from the OBD2 connector, information such as signals to 

unlock the vehicle or press the gas pedal can be read from the vehicle. Certain information 

is hidden for the normal user, such as a press of the gas pedal. This information must be 

obtained by for example, reading hidden packages. This can be done by tracing packages 

through various applications, such as Wireshark. Had this information been easy to 

access, it could be used in a malicious way. Should the command to press the gas be 

controlled wirelessly, this could create major and dangerous problems. This is something 

that is being investigated in the report, how to proceed and what ways a vehicle can be 

attacked. 

 

An application was developed to investigate what information that can be relatively easily 

extracted. Parameters such as speed or rounds per minute on the engine are examples of 

this information. Using an OBD2 device, the application communicates with the vehicle. 

The application retrieves information about a trip from start to stop and then it’s able to 

report this information. Information is displayed to the user in the application both while 

the vehicle is traveling and then a summary of the entire trip. The application can be used 

to save one’s journey, if for example, you want to report your trips to your employer. The 

trips are stored both in a database and locally on your phone with the possibility of 

uploading to a web server.  
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The application saves all information you selected about your trip and can also be 

customized with parameters depending on your needs. It also has a field of use for 

monitoring your driving, for example if you at some time during the trip reach abnormal 

values, such as far too high rounds per minute or something similar. 

Keywords: CAN-Bus, OBD2, Security, Bluetooth 
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Förord 

Under arbetets gång har vi fått en stor respekt för de människor som arbetar för att föra 

fordonsindustrin vidare och utvecklar ny teknik. Det har varit otroligt intressant att se hur 

snabbt tekniken rör sig framåt och hela tiden förändras. Med det sagt har vi även fått en 

inblick i hur data integreras i ett fordon när man kör, och hur tekniker samarbetar med 

varandra inom fordonet.  

 

Det mest intressanta har varit att dyka djupare in i hur säkerheten fungerar och det blev 

en ögonöppnare för de många säkerhetsrisker som finns. Vi skulle vilja tacka Fortnox och 

vår kontaktperson Jesper Svensson för stöd under detta arbete, vi skulle även vilja tacka 

våra vänner och familj för att vi fått låna deras tid och fordon för att göra våra 

undersökningar. Sist men inte minst vill vi tacka Linnéuniversitetet för vår utbildning 

som gjort allt detta möjligt. 
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1 Introduktion 

Hur är IT-säkerheten i dagens fordon och hur har den förändrats i takt med ny teknik? 

Vilka är de stora hoten som introduceras med ny teknik och hur ska dessa motverkas för 

att förhindra intrång från obehöriga? 

 

Att fordon idag kan vara uppkopplade till internet innebär flera nya möjligheter för 

fordonsägaren, men med detta medföljer också möjligheter för angripare att utnyttja 

denna uppkoppling på ett negativt sätt. 

 

Vad kan egentligen en angripare göra när ett fordon är uppkopplat till internet? 

Detta undersöks i denna rapport tillsammans med riskerna som finns och hur dessa kan 

förhindras. 

1.1 Bakgrund 

Säkerhet är något som behövs i alla delar livet, det kan vara allt ifrån fysisk säkerhet t.ex. 

ett lås på en dörr, till digital säkerhet där man inte vill att någon icke auktoriserad får 

tillgång till ens privata information. 

 

Säkerheten som är i fokus i detta projekt är den som finns i ett fordons datorsystem. 

Detta datorsystem är ej en ensam dator utan flera så kallade ECU:er (Electronic Control 

Unit) [1].  

 

Datakommunikationen i fordonet hanteras av CAN-bussen (Controller Area Network). 

CAN-bussen är ett sätt att skicka data inom ett fordon. Det utvecklades i början av 1980-

talet av elektronikföretaget Robert Bosch GmbH. Tekniken utvecklades för att möjliggöra 

snabb kommunikation inom fordonets olika delar [2]. 

 

För att göra diagnostik i ett fordon använder man av sig av CAN-bussen vilket är ett 

bussnätverk som sammankopplar alla elektroniska enheter i ett fordon. Diagnostiken görs 

sedan med hjälp av OBD2 (On board diagnostics).  

 

Framtiden inom fordon sägs vara IoV (Internet of Vehicles) som innebär att fordon 

utrustas med internetuppkoppling för att kommunicera med onlinetjänster så som 

internetradio och att läsa av fordonets diagnostik från avstånd. 
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1.2 Syfte/Mål 

Syftet med detta projekt är att ge en bättre insikt i säkerheten inom fordon, och hur det 

förändras med ny teknik. Projektet ska ge en god överblick kring vilken data som finns 

tillgänglig i ett fordon och hur den kan vara relevant ur ett säkerhetsperspektiv.  

Hur denna information sedan kan användas och tillämpas både positivt och negativt är 

även något som kommer undersökas.  

1.3 Avgränsningar 

Rapporten kommer att täcka allmän säkerhet inom CAN-bussen och Internet of Vehicles. 

Säkerheten som kommer undersökas handlar om den som skyddar de digitala och analoga 

signalerna i ett fordon, det kommer ej handla om fysisk säkerhet som till exempel bilbälte 

eller liknande. Rapporten kommer ej gå in djupt på hur de enheter som styrs av 

mikrokontrollerna fungerar. Fokus kommer därmed läggas på vilken data som kan 

extraheras och manipuleras, inte hur denna data skapas.  

 

I ett nytt fordon kan det finnas upp till 100 mikrokontroller (ECU:er), som var och en kan 

styra flera olika delar av ett fordon [3]. Det är därför viktigt att fokus endast ligger på den 

informationen som kan extraheras från mikrokontrollerna. Varje ECU är väldigt specifik 

när det gäller användning och hur mycket den kontrollerar.     
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2 Teori 

För att ge en djupare inblick i CAN-bussen och den tillhörande säkerheten så beskrivs 

nedan de fundamentala delarna som undersöks i projektet. Säkerheten i ett fordon består 

av många olika delar som samverkar med varandra, i rapporten undersöks hur de 

integrerar med varandra och hur pass väl säkerheten fungerar i dessa enheter.    

2.1 Electronic Control Unit  (ECU) 

Dagens fordon har ett inbyggt system som sköter all elektronik som finns i fordonet. 

Det är en samling av ett stort antal styrenheter eller så kallade Electronic Control Units. 

 

Dessa mikrodatorer tar emot data från sensorer placerade runt om i fordonet och bearbetar 

sedan denna data för att sedan styra de delar av fordonet som användaren ej har tillgång 

till. Ett exempel på detta är när man ska svänga och aktiverar en körriktningsvisare, 

ECU:n skickar en signal när spaken för körriktningsvisare är aktiverad, för att sedan styra 

spänningen till själva körriktningsvisaren så att den tänds och släcks. 

 

En ECU består av flera hårdvarukomponenter såsom en mikrokontroll, ett antal minnen 

och mjukvara i form av flera låg-nivå koder som styr mikrokontrollen [1]. 

 

I ett modernt fordon kan det finnas upp emot 100 olika ECU:er som alla styr olika 

områden i fordonet. Några av de viktigaste områdena är till exempel motorstyrning, 

transmissionsstyrning och chassistyrning. Varje ECU styr ett eller flera områden och 

hanterar signalerna från alla de olika givarna samt sensorerna som finns runt om i 

fordonet. Motorstyrning styr t.ex. bränsleinsprutning, som med hjälp av sensorer mäter 

andelen syre för att kalkylera hur mycket bränsle som behövs för rätt syre/bränsle 

kombination. Samtidigt mäter olika sensorer gasreglaget, luftflödet i motorn och motorns 

temperatur, med alla dessa värden körs beräkningar på hur mycket bränsle som behövs 

sprutas in. Detta är bara en av väldigt många beräkningar som körs varje sekund i ett 

fordon. 

 

Kommunikationen mellan olika ECU:er har ingen kryptering eller autentisering i nuläget, 

i vissa fall kan en Cyclic Redundancy Check (CRC) implementeras men oftast inte. Detta 

betyder att kommunikationen mellan ECU:er är utsatt för möjliga angrepp. 
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För att man ska kunna garantera säker kommunikationen i CAN-bussen dvs mellan 

olika ECU:er så krävs det att säkerhet och kryptering är implementerad i alla faser när 

fordonet utvecklas. Både arkitekturen hos hårdvara och mjukvara måste ha ett protokoll 

där säker kommunikation och autentisering kan garanteras [17]. 

 

2.2 Controller Area Network (CAN) 

CAN-bussen är en databuss som används när styrenheter ska kommunicera med varandra 

snabbt och säkert. Vid till exempel utlösning av krockkuddar går signalerna via CAN-

bussen och då ställs det höga krav på både stabilitet, snabbhet och säkerhet.  

 

CAN-bussen är ett protokoll som är baserat på meddelanden, vilket innebär att 

meddelanden skickas mellan styrenheter via CAN-bussen för att integrera och 

kommunicera med varandra. De meddelanden som skickas, transporteras med hjälp av 

asynkron och seriell kommunikation. 

 

Eftersom CAN-bussen använder sig av just topologin buss, så finns där prioriteter och 

regler för meddelanden beroende på hur pass viktiga de är. För att meddelanden ej ska 

krocka med varandra används CSMA (Carrier Sense Multiple Access/CD+AMP) [4]. 

Detta betyder att meddelanden måste vänta en viss tid innan de blir ivägskickade och hur 

kollisioner ska hanteras. 

 

I takt med utvecklingen av nya tekniker och mer mjukvara som installeras på olika sorters 

ECU:er, så har CAN FD protokollet utvecklats för att öka och förbättra genomströmning 

av data. Det finns även planer på att fortsätta utveckla CAN FD protokollet för att 

förbättra CAN tekniken ännu mera [2].  

2.3 Bluetooth 

Bluetooth är en trådlös teknik för överföring av information. Tekniken började utvecklas 

1989 i Lund, med målet att använda trådlösa hörlurar.  

Överföringen är menat för utbyte av data på relativt kort avstånd, vanligtvis upp till 10 

meter. Bluetooth använder sig av radiovågor för att transportera datapaket, 

kommunikationen sker på det licensfria 2,45 GHz ISM-bandet. De enheter som använder 

sig av Bluetooth har en Bluetooth-krets monterad i sig, med en tillhörande antenn. Denna 

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISM-banden
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krets fungerar som en transceiver vilket innebär att den både skickar och tar emot data 

från andra Bluetooth-kretsar [5].  

 

Bluetooth är en mycket smidig teknik som används bland annat i bilen för avläsning från 

diagnosuttaget eller kontakt med inbyggd musikspelare. Bluetooth är en teknik som 

många angripare använder sig av när man vill bryta sig in i fordonets system. Detta kan 

visa vara sig ett problem då dagens anslutningar till Bluetooth kan sträcka sig i speciella 

fall ända upp till 100 meter. 

2.4 On-board Diagnostics (OBD) 

För att kunna läsa och diagnostisera data använder man en enhet till diagnosuttaget(OBD) 

som verkar som en extern styrenhet. Denna styrenhet kommunicerar via CAN-bussen för 

att kunna kommunicera med fordonets andra styrenheter och diagnostisera fordonet.  

 

OBD2 uttaget är placerat bredvid förarplatsen och är en honkontakt med 16 poler varav 

vissa av polerna kan variera utifrån tillverkare [6].  

 

Ett diagnosuttag i ett fordon är gjort för att kunna kommunicera med olika styrenheter 

(ECU). Det idag standardiserade uttaget för kommunikation med styrenheterna heter 

OBD2 och är numera är en standard i fordon världen över. För kommunikationen med 

OBD2 så används olika nätverksprotokoll. De nätverksprotokoll som används är 

beroende på vilken tillverkare fordonet är producerat hos.  

 

Informationen som erhålls med hjälp av diagnosuttaget är standardiserad. Den största 

mängden av denna data används för diagnostisering när till exempel något är fel i 

fordonet.   

 

I detta projekt används enheten ELM327, för att kunna hantera och läsa data från 

fordonet. ELM327 är en mikrokontroll som översätter OBD2-diagnostik [7].  
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2.5 OBD-II PID-kommandon (On-board diagnostics Parameter IDs) 

PID-kommandon används för att extrahera data ur ett fordon, ett PID-kommando skickas 

in via diagnostikuttaget in i CAN-bussen där olika ECU:er känner igen och ansvarar för 

olika PID-kommandon. Sedan skickar den ansvariga ECU:n ut en svarskod med den 

önskade data som PID-kommandot efterfrågat. Kommandona är fyrtaliga hexadecimala 

koder där de första två värdena representerar vilket läge kommandot skickas i och de sista 

två representerar den önskvärda data. 

Den senaste standarden för PID heter SAE J1979 och innehåller 10 olika lägen varav 01 

används för aktuella data [8]. Resultatet skickas tillbaka som olika långa hexadecimala 

tal beroende på vilken data som önskas, t.ex. kommandot 010D representerar läge 01 och 

0D frågar efter fordonets hastighet. Resultatet på detta kommando kommer vara ett 

hexadecimalt tal där minimum är 0 och maximum är 255.  

 

[23] 

Tabell 2.1 Inkluderade lägen i SAE J1979 
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2.6 Kommunikation via Android 

För att upprätta en anslutning till OBD2-kontakten kan man använda tekniken Bluetooth. 

Bluetooth behövs både på OBD2-kontakten och enheten som kommunicerar med den. I 

denna rapport behandlas kommunikationen med hjälp av en Android-enhet och Android-

programmering.  

För att både kunna ta emot och sända ut signaler för kommunikation med OBD2-

kontakten behövs det en stabil anslutning mellan dessa enheter. Denna anslutning sköts 

via strömmar av data med socklar. När enheterna är anslutna kan kommunikationen 

påbörjas.  

 

För att utbyta data skickas olika PID-kommandon. Beroende på vilket kommando som 

efterfrågas så besvaras kommandot med en svarskod.  

 

För att veta vilken kod som ska skickas så finns det speciella tabeller med olika sorters 

kommandon beroende på vad som ska efterfrågas. Dessa koder finns inkluderade i ett 

Android-bibliotek som underlättar utskicket av koder med hjälp av metoder och 

funktioner som är definierade till vilken kod som ska skickas och tas emot. 

 

Android är inte det enda verktyget för att kunna kommunicera med OBD2-kontakten, 

men det är ett smidigt verktyg för att upprätta en kontakt mellan enheterna och hantera 

data som skickas och tas emot. Det är även möjligt att ansluta till OBD2 trådbundet för 

att utbyta information.  

2.7 Internet of Vehicles (IoV) 

Internet of Vehicles (IoV) är konceptet att kombinera den interna kommunikationen i ett 

fordon, fordon till fordon kommunikation och internetuppkoppling i ett fordon så att det 

kan kommunicera via internet till olika tjänster [9]. 

 

Väldigt många nya fordon har även någon form av telefon inbyggd, något som gör att 

man kan kommunicera med bilen på långt avstånd. Detta används förutom vid samtal till 

saker som att låsa upp fordonet från en annan plats eller exempelvis sätta på värmen i 

bilen innan man sätter sig i den. 

Ett annat exempel är när ett fordon automatiskt ringer larmcentralen vid krock [10]. 
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Just att man kan nå fordon på avstånd är något som är viktigt för funktionaliteten av IoV, 

men det ökar självklart riskerna då angripare kan nå fordonet från samma avstånd. 

Vissa fordon med integrerad IoV fungerar även som Wi-Fi-hotspot för passagerarna och 

tillför externa tjänster samt funktioner som underlättar för ägaren och passagerarna av 

fordonet. 

 

Denna sortens teknik är ett ständigt växande område där alla möjligheter ej har 

undersökts. Men med ett expanderande och nytt område, tillkommer även riskerna med 

allt som kan gå fel. 

 

Denna rapport är till för att undersöka alla de säkerhetsaspekter som introduceras med en 

trådlös förbindelse till ett fordon, men även till viss del om man skulle få en trådbunden 

anslutning. Hur IoV kan utnyttjas av hackare och vilka möjligheter och risker som finns 

är något som läggs stort fokus på i denna rapport. 

2.8 Säkerhetsnivåer 

Det finns en mängd olika möjligheter för någon som vill angripa ett fordon. För att kunna 

bearbeta attacken behövs det först identifieras var problemet finns och på vilken nivå det 

ligger. Att dela upp hoten i nivåer underlättar arbetet att bearbeta och hantera dem. Den 

första nivån av hot handlar om att från bara vad man kan se med blotta ögat, att identifiera 

risker. Till exempel avstängning av ett fordon eller fjärrstyrning av ett fordon. Den andra 

nivån är sedan det som behandlar mottagare i fordonet. Mottagare i fordonet är t.ex. USB, 

Bluetooth, Wi-Fi eller CAN-bussen.  

 

Vid en närmare undersökning av CAN-bussen så finns det diverse möjligheter för att 

påverka den. Exempel på de attacker som kan utnyttjas med hjälp av CAN-bussen är  

● Installation av diagnostiseringsenhet för att skicka data till CAN-bussen 

● Försök att starta fordon direkt i CAN-bussen 

● Installation av spårningsenhet i CAN-bussen för att kunna spåra fordonets 

position 

 

I den tredje nivån undersöks det mer om specifika angrepp. Just i CAN-bussen används 

det olika protokoll. Ett av dessa är en så kallad Kvaser Driver, vilket gör det möjligt att 

ladda upp mjukvara direkt via OBD2-uttaget [11]. Detta är normalt sett ett icke illa menat 
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protokoll, men med de många möjligheter protokollet medför, medför det även risker. 

Äldre versioner av protokollet är till exempel något som är utsatt för risker.  

 

Dessa säkerhetsnivåer blir viktiga för att kunna identifiera och rangordna potentiella 

risker. Vilka risker som bör bearbetas först och mest är mycket viktigt under en 

säkerhetsprocess [11]. 

2.9 Omvänd analys 

Omvänd analys eller så kallat Reversed Engineering, är något som används frekvent när 

man vill analysera data som skickas inom fordonet. Den data som ej normalt syns kan 

erhållas genom att läsa av strömmen av data samtidigt som valda signaler skickas med i 

strömmen. Vid exempelvis avlyssning av data från diagnosuttaget kan man trycka på 

gasen vid en specifik tid för att sedan avläsa när den externa signalen skickades och hur 

den ser ut. 

 

Detta kan användas på de flesta enheter som kan ta emot och läsa data. De största hoten 

finns i diagnosuttaget och fordonets telekommunikation [12]. Beroende på vilken enhet 

som ska avläsas så används olika tekniker för att avlyssna data. 
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2.10 Olika sorters attacker 

Beroende vem som angriper ett fordon och var det sker, så ser attackerna olika ut. Det 

mest fundamentala ligger i var attacken sker, om angriparen har tillgång till fordonet eller 

ej. 

2.10.1 Buffer overflow attack 

En buffer overflow attack är när någon försöker skriva mer data till en buffert än vad som 

får plats i denna buffert. Detta görs av en angripare för att nå bakomliggande 

datastrukturer. Bra utformade system ska ej göra det möjligt att skicka mer data än vad 

som kan tas emot. Oftast kan detta lösa detta genom att ej tillåta att maskinkod körs i 

vissa delar av minnet [13]. 

 

En buffer overflow attack används inom attacker mot fordon när en angripare vill upprätta 

en ej autentiserad anslutning till ett fordon. Tekniken drar nytta av dåligt implementerade 

funktioner i exempelvis en Bluetooth-anslutning mellan fordonet och en extern enhet. 

 

 

2.10.2 Attack på kort avstånd 

Genom användning av Bluetooth är det möjligt att interagera med fordonet på ett relativt 

kort avstånd, upp till 100 meter. Bluetooth används ofta för passagerarnas bekvämlighet 

med trådlösa anslutningar. Så fort parkoppling sker kan parkopplade enheter 

kommunicera med fordonet.  

 

Attacker på korta avstånd sker antingen indirekt eller direkt, vilket menas med att om 

angriparen är ansluten till Bluetooth eller ej. Icke anslutna attacker är betydligt svårare, 

då parkoppling måste ske när fordonet är igång och dessutom måste parkopplingen först 

ske med fordonet själv. Att ta reda på fordonets MAC-adress och forcera en ej 

autentiserad anslutning till den är både tidskrävande och svårt, men dock fullt möjligt 

[12]. 
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2.10.3 Attack på långt avstånd 

För att kunna styra ett fordons ECU:er på ett långt avstånd så krävs det att man använder 

sig av fordonets telekommunikation. Framförallt i moderna fordon inkluderas ofta en 

inbyggd telefon, detta ger möjligheter för kommunikation med fordonet på väldigt långt 

avstånd. Beroende på fordon så används olika sätt att få en stabil och säker anslutning 

mellan fordonet och tillverkarens så kallade Telematics Call Center (TCC). Denna 

anslutning är även den, utsatt för en risk. Anslutningen kan angripas genom att sniffa 

paket eller så kallad omvänd analys av data som nämnts i kap 2.9.  

 

Beroende på vilket protokoll som används så kan man använda olika tillvägagångssätt för 

omvänd analys av data. Principen går ut på att signalerna som skickas till fordonet via 

analoga signaler sedan omvandlas till digitala via protokollet. Attacker kan genomföras 

genom att exempelvis använda sig av som tidigare nämnt en buffer overflow attack.  
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2.11 Confidentiality Integrity Availability (CIA) 

CIA är ett begrepp som används flitigt inom datasäkerhet, det står för Confidentiality, 

Integrity och Authentication. 

Dessa är de tre önskvärda egenskaperna för ett säkert system [14]. 

2.11.1 Confidentiality 

Confidentiality eller sekretess är principen att endast behöriga användare ska ha tillgång 

till att hantera specificerade data. 

Men det finns även som nämnt data som ej är synlig i CAN-bussen, denna data ligger då 

på en annan sekretessnivå. I det stora hela handlar sekretess om vem som ska ha tillgång 

till vilken information, och detta är något som diskuteras vidare senare i rapporten.  

2.11.2 Integrity 

Integritet handlar om att den data som är i omlopp ska vara densamma och ej förändras 

av någon icke autentiserad användare. Just autentiserad användare, blir i de flesta fallen 

föraren i fordonet. Om en ej autentiserad användare manipulerar eller ändrar 

informationen så brister integriteten. För exempel så ska ett telefonsamtal till fordonet 

vara krypterat så det ej kan ändras, om informationen över mediet ändras finns där ingen 

integritet [14]. 

 

2.11.3 Availability 

Tillgänglighet handlar om att information alltid ska vara tillgänglig för behöriga 

användare. Denna punkt är lika viktig som de andra då sekretess och integritet ej spelar 

någon roll om man ej kommer åt informationen. Tillgängligheten i fordon är speciellt 

viktigt då man vill ständigt ha tillgång till viss information t.ex. status på motorlampa 

eller liknande.  
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

För att undersöka säkerheten med så många perspektiv och synvinklar som möjligt, 

valdes det att göra en så kallad Systematic Literature Review tillsammans med ett 

Controlled Experiment. För att undersöka säkerheten i CAN-bussen och hur den är 

exponerad så inhämtades information från ett antal böcker och vetenskapliga artiklar. De 

artiklar och böcker som används är generellt inriktade mot säkerhet i fordon med särskilt 

fokus på CAN-bussen. Olika artiklar och böcker ger oss en bredare blick in i området och 

vad de stora riskerna är i fordonssäkerhet. För att få ut kvantitativ data så undersöktes 

vilka PID-kommandon som är tillgängliga ur en rad olika fordon. Detta för att se 

skillnaden mellan fordonstillverkare och årtalet fordonet är tillverkat. 

3.2 Metodbeskrivning 

För att få ett kvantitativt resultat så genomfördes en undersökning där en ELM327 

Bluetooth adapter kopplades in i flera olika fordons diagnostikuttag. Detta för att sedan 

skicka PID-kommandon och få ut en lista på vilka PID-kommandon fordonen stödjer. 

Undersökningen gjordes med så många olika fordon som möjligt för att få många 

varierande resultat från diverse fordonsmodeller och tillverkningsår. Fordonen valdes 

efter tillgänglighet och ingen gräns på hur många fordon som skulle undersökas sattes 

upp. 
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4 Genomförande 

4.1 Android applikation 

För att undersöka vilken data som kan extraheras från ett fordon och hur den kan användas 

så utvecklades en applikation med hjälp av Android.  

Applikationen använder sig av Bluetooth för att skicka och erhålla information. Eftersom 

olika fordon har olika kompabilitet med OBD2 är endast de mest frekventa kommandona 

för diagnos av fordon visualiserade i applikationen.  

 

Applikationen ger en bild av vilken information som väldigt enkelt kan erhållas. 

Parametrar som visas i applikationen är bland annat hastighet, varvtal och belastning av 

motorn. Dessa parametrar är bara några av de många som kan extraheras. Med hjälp av 

den data som extraherades kunde även en snitthastighet räknas ut och hur långt fordonet 

har färdats. En funktion utvecklades som gör att man kan spara sina turer där information 

såsom datum, avstånd och medelhastighet sedan visas. Detta kan användas t.ex. vid 

tjänsteresor så att man kan rapportera exakta distanser och datum. 

Även information som snitthastighet, snitt varvtal, högsta varvtal och högsta hastighet är 

intressant då man kan bedöma om fordonet har hanterats säkert. 

 

Alla dessa parametrar erhölls genom att skicka diverse PID-kommandon, beroende på 

kompabilitet, årsmodell, märke eller liknande, kan man erhålla olika sorters data. All 

denna information kan sedan implementeras i applikationen beroende på vad som 

efterfrågas. I nyare fordon kan man t.ex. extrahera bränslenivå och bränsleförbrukning 

per timme, detta är intressant information för vår applikation. Fordonet som användes 

under utvecklingen var en äldre modell som saknade stöd för dessa kommandon, närmare 

bestämt en Audi A4 (2004). 
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4.2 Manuell avläsning av tillgängliga PID-kommandon 

För manuell avläsning användes en ELM327 Bluetooth adapter, denna kopplades sedan 

till en mobil med applikationen Serial Terminal utvecklad av DevMel installerad [15]. 

Applikationen använder sig av seriell kommunikation som gör det möjligt att skicka våra 

PID-kommandon bit-mässigt så att Bluetooth adaptern kan ta emot kommandon. 

De olika variablerna som framställts till ett resultat utgörs av PID-kommandon som stöds 

av olika fordonsmodeller och olika tillverkningsår. Därefter undersöker man om det finns 

ett samband mellan dessa variabler. 

 

0100 PID-kommandon mellan 0101 - 0120 

0120 PID-kommandon mellan 0121 - 0140 

0140 PID-kommandon mellan 0141 - 0160 

0160 PID-kommandon mellan 0161 - 0180 

0180 PID-kommandon mellan 0181 - 01A0 

Tabell 4.1 PID-kommandon för bekräftelse av efterföljande kompabilitet.  

 

Resultatet returneras som ett åttasiffrigt hexadecimalt tal som sedan måste omvandlas till 

binärt och jämföras mot en satt ordning.  

 

Figur 4.1 Exempel på resultat av användning av ett PID-kommando i Serial Terminal 

 

Som bilden ovan visar så skickas PID-kommandot 0100 in via Bluetooth med 

applikationen Serial Terminal. Då echo är aktiverat om man ej manuellt stängt av det så 
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returneras kommandot som skickas in tillsammans med en konfirmation.  I detta exempel 

bekräftas 0100 med 4100 och sedan kommer själva resultatet som behövs tolkas. 

 

 

Tabell 4.2 Exempel på tolkning av returnerat resultat efter ett 0100 kommando i en Volvo V70 

2003 

 

I detta exempel visas det vilka PID-kommandon från 01–20 som stöds, t.ex. 010D som 

returnerar fordonets hastighet, medan 010A som returnerar bränsletryck endast returnerar 

No Data för det kommandot stöds ej. Den sista biten visar om fordonet stödjer vidare 

kommandon, i detta fallet visar den 0 och därför stödjer ej detta fordonet PID-

kommandon över 0120. 

I fall där den sista biten visar 1 så visar det att den stödjer minst ett kommando i 0121–

0140 intervallet. I så fall blir det samma avläsning igen fast man börjar på 21 istället för 

01.  
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5 Resultat 

I detta kapitel så redovisas den data som tagits fram genom en fysisk undersökning på 

fordon som vi hade tillgång till och sedan data som tagits från en hemsida där användare 

skickar in sina egna resultat på deras fordon [16].  

Denna data samlades sedan i tabeller för att lättare se hur variabler såsom årtal och modell 

påverkar antalet PID-kommandon som stödjs. 

5.1 PID-resultat (Fysisk) 

Under vår undersökning fanns tillgång till 10 olika fordon för att undersöka de PID-

kommandon som stöds och hur det skiljer sig åt mellan årtal och modell.  

Genom att skicka in de PID-kommandon vi tidigare beskrivit via fordonens OBD-uttag 

så returnerades alla tillgängliga PID-kommandon och en tabell kunde sedan skapas. 

Tabellerna nedan visar hur många PID-kommandon de olika fordonen stödjer. Fordonen 

är sorterade efter tillverkningsår. Det fullständiga resultatet med vilka PID-kommandon 

som stödjs av de olika fordonen i denna tabell finns som Bilaga 1. 

Fordonsmodell Tillverkningsår Antal tillgängliga PID-kommandon 

Volvo S40 1997 0 

Volvo S40 2000 17 

Volvo V40 2000 17 

Audi A6 2001 18 

Volvo S60 2002 17 

Saab 9.3 2003 18 

Volvo V70 2003 17 

Audi A4 2004 18 

Mazda CX5 2012 39 

Lexus NX300H 2015 37 

 

Tabell 5.1. Antalet PID-kommandon som stöds av olika fordon från vår fysiska undersökning. 

  

 

  



18 
 

5.2 PID-resultat (Litteraturstudie) 

För att få ett bredare perspektiv över olika fordon användes en hemsida där användare 

från runt om i världen kan ladda upp sina egna resultat av PID-kommandona [16]. Detta 

resulterade i en större blandning av årtal och modeller som ej fanns tillgängliga under den 

fysiska undersökningen. 10 olika märken med 10 olika jämnt utspridda tillverkningsår 

valdes för att se hur det skiljer sig åt. Det fullständiga resultatet med vilka PID-

kommandon som stödjs av de olika fordonen i denna tabell finns som Bilaga 2. 

Fordonsmodell Tillverkningsår Antal tillgängliga PID-kommandon 

Citroen Evasion 2000 10 

BMW M3 2003 23 

Volvo S60 2005 11 

Ferrari F430 2007 40 

Audi A4 2008 26 

Mercedes Classe A 2010 39 

Volkswagen Passat 2011 28 

Mazda Mazda 6 2012 25 

Dacia Lodgy 2014 21 

Renault Kadjar 2016 34 

 

Tabell 5.2. Antal PID-kommandon som stöds av olika fordonsmodeller och olika tillverkningsår 

hämtad från internet. 
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Även en tabell skapades där samma fordonstillverkare och samma fordonsmodell 

användes men olika årtal för att se vilken skillnad det fanns. Det fullständiga resultatet 

med vilka PID-kommandon som stödjs av de olika fordonen i denna tabell finns som 

Bilaga 3. 

 

Fordonsmodell Tillverkningsår Antal tillgängliga PID-kommandon 

Renault Clio 2000 7 

Renault Clio 2001 9 

Renault Clio 2002 9 

Renault Clio 2 2003 9 

Renault Clio 2 2004 10 

Renault Clio 2 2005 10 

Renault Clio 3 2006 11 

Renault Clio 3 2007 11 

Renault Clio 3 2008 11 

Renault Clio 3 2009 10 

Renault Clio 3 2010 10 

Renault Clio 3 2011 10 

Renault Clio 4 2012 17 

Renault Clio 4 2013 17 

Renault Clio 4 2014 17 

Renault Clio 4 2015 17 

Renault Clio 4 2016 17 

 

Tabell 5.3. Antal PID-kommandon som stöds av Renault Clio med olika tillverkningsår hämtad 

från internet. 

 

 

  



20 
 

5.3 Allmänna resultat (Litteraturstudie) 

 

Med dagens moderna teknik finns har det uppkommit en mängd olika alternativ för 

angrepp mot fordon. Angreppen kan som nämnt ske på olika distanser beroende på vad 

angriparen har tillgång till. Har man tillgång till fordonet fysiskt kan man angripa på både 

kort och långt avstånd, har man inte fysisk tillgång till fordonet kan endast ett försök till 

attack på långt avstånd göras.   

Vanliga angrepp sker t.ex. via Wi-Fi, Bluetooth eller det trådlösa mobila nätverket. 

 

Ett sätt att bemöta hot mot fordon är att följa CIA modellen för att förhindra olovlig 

tillgång till fordonets privata data. CAN-bussen håller idag ej denna standard då varje 

anrop till CAN-bussen skickas ut till alla noder i systemet [4]. Detta resulterar i att det är 

otroligt lätt att lyssna på data som ej är menat att läsas av. Ett förslag för att lösa detta 

beskrivs i ett bidrag till International Conference on Cyber Security 2012 [17]. Där 

beskriver de ett nytt sätt att lösa problemen med CAN-bussen, med hjälp av 

identifieringsnummer för varje individuell ECU samt paketnummer för att förhindra 

kopiering och manipulering av paket.   
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6 Analys    

Att resultaten skulle skilja sig beroende på vilket fordon som undersökts, är något som 

snabbt framkom i tidiga delen av undersökningen. Detta är i sig inget konstigt, då nyare 

fordon skapas med fler funktioner och egenskaper. De flesta fordon som undersöktes i 

vår fysiska undersökning var tillverkade runt samma tidsperiod vilket gör denna sortens 

undersökning till viss del ensidig, eftersom det optimalt skulle vara varierande årtal och 

modeller. Detta problem kunde åtgärdas med hjälp av hemsidan där det fanns data från 

mycket mer fordon än de som fanns tillgängliga för oss [16]. Med hjälp av denna 

information så skapades de andra tabellerna där ett tydligt samband mellan nyare fordon 

och fler PID-kommandon kan observeras. Även skillnad i fordonsmodeller kunde 

observeras då i vissa fall nyare fordon ej innebar att det fanns fler PID-kommandon 

tillgängliga. Med hjälp av den tredje undersökningen av endast Renault Clio, ser man 

tydligt att om man ej blandar olika fordonstillverkare så stämmer påståendet med att nyare 

bilar har stöd för fler PID-kommandon. 

 

Utöver de standardiserade PID-kommandon som nämnts så använder sig 

fordonstillverkare av icke-standardiserade PID-kommandon som kan vara unika för de 

olika tillverkarna. Dessa kunde inte testas då ett medlemskap i Equipment and Tool 

Institute krävs för att få tillgång till dessa kommandon. ETI är ett icke vinstdrivande 

handels-förbund för företag inom fordonsindustrin. De har över 70 medlemmar och som 

medlem får man tillgång till data och specifikationer för att kunna utveckla produkter, 

verktyg och service information. Utan denna information kan ej all möjlig data som går 

att extrahera ur de testade fordonen undersökas. Även med ett ETI medlemskap är det ej 

garanterat att få full dokumentation av icke standardiserade PID-kommandon då en del 

fordonstillverkare ej använder sig av ETI, istället får man ta direktkontakt med företagen 

för att få tillgång till deras koder. 

 

Även om fordonen utvecklas så behöver inte detta vara en garanti på att de nya 

funktionerna integreras med CAN-bussen och OBD2. De funktioner som finns är oftast 

inriktade mot just felsökning, därmed visas ej de funktioner som kanske är viktigast ut ett 

IoV-perspektiv, funktioner såsom automatisk styrning eller backkamera. 

    

Huruvida modeller som stödjer samma eller väldigt liknande antal PID-kommandon är 

lika varandra i en säkerhetsaspekt, är något som är svårt att avgöra. Eftersom de icke-
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standardiserade kommandona kan skilja sig åt, kan självklart även säkerheten runt dem 

göra det. Men det är helt klart så att desto nyare fordon, desto större säkerhetsrisk, då mer 

data finns att extrahera alternativt manipulera.  

 

 

Generellt talat bör nya fordon ha bättre säkerhet då allting blir modernare och säkrare 

med tiden, men även metoderna för angrepp blir nya och förändras. Nya mikrodatorer 

som hanterar nya funktioner, t.ex. backkamera eller liknande måste självklart ha bra 

säkerhetsfunktioner. 

 

Med den undersökning som gjorts och den litteraturen som lästs så finns där ett klart 

samband att nya fordon blir mer utsatta. Som visas i (A Bilaga 3) är det generellt så att 

det finns mer information att hämta ur nyare fordon. Detta är förstås beroende på modell 

med mera, men där finns en generell linje gentemot produktionsår.   

 

Ett fordon kan bli speciellt utsatt då en ej autentiserad får tillgång till en anslutning i bilen, 

dvs inte på avstånd. Att läsa av information från ett fordon är relativt enkelt, detta kan bli 

en säkerhetsrisk då denna information kan utnyttjas av personer med ett negativt syfte. 

Att man kan nå informationen är kanske inte det stora hotet, vad man kan göra med den 

och hur man kan manipulera den är den stora frågan.  

  

Det kan vara svårt att ändra och manipulera data i fordonet, men konsekvenserna kan bli 

ödesdigra om man lyckas. Funktioner som telefon i fordonet är något som man ej 

förknippar med en säkerhetsrisk, snarare om man har bilbältet på eller ej. Men man får ej 

förbise riskerna med ny teknik och dess framfart. Hanterar man inte utsatta enheter med 

en bra säkerhet, är det minst lika farligt som att inte ha på sig säkerhetsbältet.  
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7 Diskussion 

 

Undersökningen behandlar hur information från CAN-bussen fungerar och pass säker 

denna information är. Att säkerheten i fordonet till stor del består av fysisk säkerhet såsom 

krockkudde eller bilbälte visste vi redan, men att säkerheten i CAN-bussen var utsatt är 

något som vi kom fram till i vår undersökning.  

 

7.1 Egen undersökning  

 

Säkerheten i CAN-bussen är genom det vi kommit fram till i vår undersökning inte 

tillräckligt bra för dagens teknik. Detta framförallt för att paketen av data som flödar inom 

CAN-bussen inte har någon form av kryptering. För en ej professionell angripare som oss 

själva så är det väldigt svårt att göra någon skada på ett fordon genom att angripa CAN-

bussen. Informationen som vi lyckades extrahera var ej viktig att dölja ur ett 

säkerhetsperspektiv. Det kan ses som ett gott tecken att den vi inte lyckades få fram någon 

information som kan användas på ett skadligt sätt eller information som egentligen skulle 

vara dold.  

 

7.2 Litteraturundersökning och relevanta exempel  

 

Det har framställts flera forskningsrapporter där personer har lyckats att utnyttja CAN-

bussen på ett ej avsett sätt. Det är både mer avancerat och mer tidskrävande att få fram 

potentiellt skadlig information. I de forskningsrapporter vi studerat så finns det flera olika 

exempel på hur man kan gå tillväga för att få fram denna information. 

 

Ett exempel på detta utfördes av ett kinesiska forskare från företaget Tencent. Forskarna 

använde sig av ett trådlöst Wi-Fi som bilen, en Tesla Model S, anslöts till. Därefter 

utnyttjades den inbyggda webbläsaren för att angripa det inre systemet dvs CAN-bussen 

[20]. När väl tillgång till CAN-bussen är beviljad öppnas möjligheter till fordonets inre 

kretsar och då är fordonet väldigt utsatt, allt utifrån kontroll av motor till låssystem 

beviljas. 
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Två andra exempel visas i en rapport skriven av flera personer från University of 

California och University of Washington [12]. De utförde olika sorters experiment för 

intrång på bilar, detta med hjälp av bland annat Bluetooth och fordonets telefonnätverk. 

 

För att hacka sig in via Bluetooth använde de sig av bakåt analys och kunde snabbt hitta 

en sårbarhet i ECU:n som sköter anslutningen via Bluetooth. På så sätt fick man kontroll 

och kunde föra över kod till fordonet. För att utnyttja denna sårbarhet laddades en skadlig 

kod in i en enhet som är parkopplad till fordonets Bluetooth. När angriparna ej var 

parkopplade lyckades de även komma i anslutning till bilen med hjälp av en så kallad 

bruteforce attack på fordonets MAC-Adress, detta tog i snitt 10 timmar per fordon [12]. 

 

När de skulle undersöka intrång via telefonnätverket använde de sig av fordonets 

inbyggda telematikenhet som använder samma koppling för att överföra både samtal och 

data. Sedan påbörjades en lång process med flera steg av omvänd analys där de 

analyserade olika toner och kommandon för att sedan få fram hur paketen är uppbyggda. 

När strukturen på paketen var framställda så var det dags att hitta en väg in. För att ta sig 

in i systemet använde de sig av en buffer overflow attack eftersom koden i fordonet antar 

att ett paket aldrig är större än ca 100 bytes. Här stötte de på ett nytt problem då de 

behövde skicka 300 bytes för att utnyttja denna buffer overflow och med den hastigheten 

data skickas i, skulle detta ta ca 14 sekunder och anslutningen förväntar sig ett svar efter 

maximalt 12 sekunder. För att komma runt detta krävdes det en bruteforce attack, de 

lyckades i snitt var 128’e försök att ta sig igenom autentiseringen. Detta för att sedan 

ändra på tiden som fordonet väntar på svar från 12 sekunder till 60 sekunder. Sedan kunde 

buffer overflow felet utnyttjas till att få fordonet att ladda ner kod från Internet och 

attacken är fulländad. 

 

Allt detta sköttes via en rad toner som tolkades som data, vilket gav resultatet att de kunde 

skapa en ljudfil och lägga in den i en mediaspelare. Detta för att sedan ringa fordonets 

inbyggda telefon och spela upp denna fil i mikrofonen. Genom att göra detta fick de till 

slut kontroll över fordonet [12]. 
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7.3 Generell säkerhet i CAN-bussen  

CAN-bussen har som nämnt risker som medföljer välmenande funktioner. Dagens fordon 

kan bli angripna i alla möjliga sorters vinklar. Bland de enheter som är mest utsatta 

kommer framförallt OBD2-uttaget och telekommunikationen, men även media-spelare, 

Bluetooth, sensorer och satellitradio med mera [12].  

 

Majoriteten av de paket av data som strömmar igenom CAN-bussen är dolda. För att läsa 

av dessa paket så måste man sniffa paketen. Detta är en del av en omvänd analys. Sniffa 

paket kan man göra med hjälp av t.ex. program som ”Wireshark” eller liknande. Man 

måste även vara ansluten till CAN-bussen på något sätt, förslagsvis via diagnosuttaget 

med en OBD2-enhet [19]. Omvänd analys och sniffning av paket är de vanligaste sätten 

vi sett andra utföra attacker på i diverse artiklar och rapporter.    

 

Det som i huvudsak skyddar CAN-bussen är som nämnt att den känsliga informationen 

som flödar inuti CAN-bussen är dold. Detta innebär att paketen ej är läsbara från 

diagnosuttaget med t.ex. standardenheter som OBD2. Paketen är inte menade att de ska 

kunna läsas av. När man sniffar paket med t.ex. ”Wireshark” så kan man se tusentals 

paket av data. Genom att t.ex. trycka på gasen var tionde sekund så kan man avskilja 

vilket av alla dessa paket som är just trycka på gasen [19]. 

  

I vår undersökning så gjorde vi inte något försök att sniffa dolda paket så vi inte hade 

tiden till det. Det verkar utifrån andra försök väldigt tidskrävande då det är oerhört många 

paket som flödar inuti CAN-bussen. Men det har gjorts försök i andra rapporter och 

undersökningar där man både visat på positiva och negativa konsekvenser av att sniffa 

paket. 

 

Vi har lagt mycket fokus på just diagnosuttaget och OBD2-enheten men det finns även 

indirekta enheter som inte är menade som diagnosverktyg. Exempelvis mediaspelaren är 

speciellt utsatt då den oftast inte är tillverkad av samma tillverkare som konstruerade 

fordonet [12]. Anslutningen till CAN-bussen behöver i sig själv vara säker, eftersom vid 

anslutning får den anslutne full tillgång till alla dess funktioner och möjligheter.        
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7.4 Möjligheter vid angrepp 

Möjligheterna är många och stora för ett angrepp. Som nämnt innan så finns det en rad 

olika sätt att angripa ett fordon. Vad man sedan väljer att göra är upp till angriparen i 

fråga och vad dennes mål är. Från privatpersoner som har gjort en hemmabyggd 

mediaspelare med hjälp av att sniffa paket i CAN-bussen till forskare som undersöker 

riskerna med manipulering av ECU-signaler [21].     

  

Ett exempel på manipulering av ECU-signaler beskrivs i Andy Greenbergs artikel i 

tidningen Wired, där han träffar två bilhackare som utför en attack på en Jeep Cherokee 

[21]. Med hjälp av egenutvecklad teknik lyckas dessa hackare göra allt från att styra 

bilstereon till att inaktivera bilens bromsar, allt detta samtidigt som fordonet är i rullning. 

Det finns även som nämnt exempel på personer som modifierat sina egna fordon för att 

få ut mer funktionalitet utan att behöva gå till en verkstad och installera dyra 

uppgraderingar [22]. 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

 

8 Sammanfattning  

Under arbetets gång har det blivit tydligt för oss att fordonstillverkare i dagsläget ej lägger 

tillräckligt med vikt på den digitala säkerheten i sina fordon. Detta kan ses i de olika 

artiklar och undersökningar som vi har refererat till, där säkerhetshål och svagheter 

utnyttjas. Då det hela tiden utvecklas nya och bekvämare lösningar inom fordon, krävs 

det att man ställer högre krav på säkerheten och kvalitén på mjukvaran inom dessa. Som 

visat i denna rapport finns det ett stort antal sätt att utnyttja den bristande säkerheten i 

nyare fordon. Kommunikationen inom fordon bör förnyas från den nuvarande CAN-

bussen eller åtminstone få en ordentlig omarbetning då det just nu gör det väldigt lätt att 

utnyttja sättet som data skickas.  

 

Under vår undersökning har stöd för våra påståenden bekräftats om att dagens system ej 

håller säkerhetsstandarden, som inom datavärlden är ett måste. Ett tydligt exempel på 

detta är sättet data skickas i CAN-bussen och hur mycket som måste förändras för att 

hålla samma säkerhetsstandard som inom annan IT. Nuförtiden är det extremt viktigt med 

digital säkerhet eftersom det finns mer människor än någonsin som arbetar med teknik 

och har både kunskaperna och verktygen för att ganska enkelt kompromissa med 

säkerheten om så önskas. 

 

Undersökningen resulterade i ett tydligt samband mellan tillgänglig information och 

modell/årtal, vilket stämde överens med våra förväntningar. Den fysiska delen av 

undersökningen hade kunnat förbättras om det funnits tillgång till fler fordon, mer 

varierande fordonsmodeller och ett större intervall av tillverkningsår. Detta hade utvidgat 

våra resultat men det kunde samtidigt blivit för specifikt, då informationen man kan få ut 

varierar väldigt från fordon till fordon. 

 

För att säkerheten ska kunna garanteras i framtiden krävs det att insatser läggs ner på 

säkerheten i fordonet, inte bara de yttre säkerheterna. Med allting gott kommer även något 

ont, därför måste man se till att säkerheten är i fokus i varje steg under utvecklingen av 

ny teknik. 
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8.1 Framtida forskning 

Om vi fortsatt arbeta vidare med undersökningen så hade vi forskat vidare om hur pass 

svårt det är att sniffa paket och hur man sedan kan använda dessa paket. Vilka 

krypteringsmöjligheter finns det och hur pass mycket hade det ökat säkerheten inom 

CAN-bussen att kryptera informationen.  
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