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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i vår kandidatutbildning i IT-forensik och 

Informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad. Vi vill tacka alla som hjälpt oss med idéer och 

feedback under vägen. Utan er hade detta arbete aldrig nått sin fullbordan.  
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Abstrakt 

Fordon utvecklas till att innehålla mer avancerade komponenter och funktioner vilka bidrar till att 

dess framfart görs allt mer säker och effektiv. Baksidan av denna utveckling är att nya attackytor 

uppstår. Under tidigare arbeten har svagheter konstaterats i många av de olika trådlösa system som 

ett fordon använder. Då bilindustrin kontinuerligt utvecklas fokuserar detta arbete på att undersöka 

vilka trådlösa enheter som finns i moderna fordon, vilket av dessa system som utgör störst risk för att 

sedan föreslå teoretiska åtgärder för hur riskerna kan motverkas. Slutligen utförs ett praktiskt 

experiment för att utvärdera om en välkänd attack fortfarande är ett hot hos dagens fordon. Under 

arbetet konstateras det att i samtliga av de populäraste bilmodellerna som såldes i landet under 

förra året påträffas trådlösa system vilka alla under tidigare experiment visats innehålla tekniska 

svagheter. Arbetet fastställer genom en riskanalys att fjärrstyrda låssystem utgör den största risken 

men också att riskerna teoretiskt kan motverkas genom enkla metoder. Avslutningsvis konstateras 

det att även fordon av 2017 års modell är mottagliga för enklare attacker resulterande i att de ej kan 

låsas.  
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1. Introduktion 
Den digitala utvecklingen har lett till stora förändringar under de senaste 20 åren. Inte minst tydlig är 

den inom bilindustrin där många nya funktioner introducerats. Utvecklingen har gått från enklare 

fjärrstyrda centrallås till mer avancerade elektroniska lås som kan öppna ett fordons dörrar eller 

starta dess motor när en bilnyckel är i närheten. Detta är ett exempel på några av de förändringar 

som genomförts vilket visar hur ett modernt fordon gått från att vara mekaniskt till att bli mer 

digitaliserad.  

 

Ett annat tecken på teknologins frammarsch är förekomsten av inbäddade enheter som 

kommunicerar med varandra över interna nätverk i bilen. Fordon övervakas och kontrolleras av ett 

flertal digitala datorer sammankopplade via dessa nätverk. Denna utveckling har gjort stora framsteg 

inom både säkerhet och effektivitet men har även introducerat nya potentiella risker då en modern 

bil idag innehåller fler system som sänder ut eller lyssnar efter radiovågor kan även dessa påverkas. 

Inom bilindustrin råder tidspress och en ekonomisk fokusering på design och funktionalitet [1]. Detta 

är några av de orsaker till att de digitala system som används i en modern bil bygger på ett fåtal 

gemensamma standarder. Dessa används bland annat för att kontrollera fjärrstyrda låssystem och att 

kontrollera fordonets ljus och dörrar. Följden av detta är att oberoende av kostnad och leverantör 

kommer samma komponenter finnas i ett modernt fordon vilket i sin tur leder till att en svaghet 

funnen i systemen medför potentiell fara för alla fordon med samma typ av system. 

Någon som vill få olovlig tillgång behöver endast bli expert på en typ av sårbarhet i ett system för att 

framgångsrikt kunna attackera medan säkerhetsansvariga behöver vara lika medvetna om var och en 

av ett systems brister för att kunna utveckla motåtgärder. Det går därför att argumentera för en 

undersökning av ett systems kritiska säkerhetsbrister och dess potentiella mitigering för att inte bara 

informera om eventuella svagheter men också framföra idéer som kan främja utvecklandet av en 

lösning. 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) fanns det i januari i år 4 765 285 [2] registrerade personbilar i 

Sverige. Sett endast till antalet innebär dessa siffror att strax under 50% av landets befolkning äger 

en personbil. Antalet nya bilar som registrerades 2016 var 388 014. Sett till denna statistik är vikten 

av att utvärdera hur säkert ett modernt fordon hög. 

Ett fordon kan attackeras på många olika sätt beroende på vilken effekt som skall uppnås. Detta 

arbete inriktar sig på att analysera existerande typer av attacker samt uppbyggnaden av 

kommunikationssystem i moderna fordon. Avsikten är att belysa risker i avseende till de 

konsekvenser de kan utgöra och att slutligen föreslå motåtgärder för kritiska hot.  
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1.1. Bakgrund och relaterade arbeten 
Under sent 1970-tal utvecklades digitala inbyggda system för fordon. De bestod av småskaliga 

enheter vilka informerar andra system i fordonet om mätvärden eller händelser. Systemen bestod av 

så kallade Engine Control Units (ECU) som hade varierande uppgifter, ett exempel är att med hjälp av 

en integrerad sensor känna av mängden syre som kommer ur avgassystemet och använda denna 

information för att sedan optimera blandningen av syre och bränsle i motorn. Denna enhetens 

uppgift är att öka bränsleeffektiviteten hos bilar och skapades först efter att en lag om minskat 

utsläpp trätt i kraft samt en ökning i bensinpriser [1]. Med åren tillkom nya digitala system inom 

bilindustrin vilka började ta över fler funktioner som tidigare endast varit mekaniska. I rapporten, 

Developments in Car Hacking [3], publicerad av Sans, beskrivs det hur dagens moderna fordon 

använder datorisering för en uppsjö av funktioner som till exempel styrning, acceleration och 

bromsning samt utvecklingen av attacker riktade mot dessa områden.  

Det första fjärrstyrda låset till bilar introducerades 1982 av Renault i modellen Fuego. Systemet 

kallades Remote Keyless System (RKS) och är den övergripande benämningen för alla lås som 

använder en elektronisk fjärrkontroll som nyckel. RKS system utvecklades främst med bekvämlighet i 

åtanke och tog inte hänsyn till säkerhet. Tidiga RKS system var därför lätta att utnyttja då signalen 

som låser upp fordonet kunde avlyssnas och kopieras i syfte att senare spelas för att låsa upp bilen.  

För att minska risken av att ett fordon stals antog Europeiska Unionen år 1995 ett direktiv som 

innebär att alla passagerarbilar som tillverkas och säljs inom Europa måste installeras med en 

startspärr [4]. Dessa startspärrar förhindrar fordonets motor från att startas om inte nyckeln finns i 

tändningen. Genom att med hjälp av en Radio Frequency Identifier tagg (RFID) i bilnyckeln 

autentiseras föraren, startspärren stängs av och bilen blir körbar. Startspärrarna eliminerade dock 

inte stöldrisken då även det systemet initialt innehöll många säkerhetsmässigt förödande brister som 

bland annat svag konstruktion av säkerhetnycklar [5]. 

 

Ett stort antal vidareutvecklingar inom RKS finns idag på marknaden. Däribland Passive Keyless Entry 

and Start (PKES) som utöver att ge föraren möjligheten till att låsa upp bilen genom att vara i dess 

närhet även ger möjligheten till att starta dess motor på distans. Extensiv forskning i området har 

utförts av olika grupper och flertalet sårbarheter har belysts i bland annat ”On the Power of Power 

Analysis in the Real World: A Complete Break of the KeeLoq Code Hopping Scheme” [6] där RKS 

systemet KeeLoq framgångsrikt attackeras resulterande i att den krypterade nyckeln hos både fordon 

och bilnyckel avslöjas. Ett stort antal varianter av RKS system har använts inom bilindustrin sedan 

dess introduktion 1982 men systemen delar samma nätverk för kommunikation, Controller Area 

Network (CAN). 

 

Det har tidigare publicerats ett större antal arbeten där risker hos bilars inbäddade system 

analyserats. I publikationen Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces [7], 

vilken skrevs av tio studenter i ett samarbete mellan University of Washington och University of 

California, utförs en av de tidigare analyserna av trådlösa attackvektorer hos ett fordon. Under 

arbetet attackerar skribenterna framgångsrikt fordonet genom att utnyttja sårbarheter i bland annat 

bilens bluetooth, dess CD-spelare och inbyggda telefon. Efter att utfört reverse engineering på ett 

protokoll som bilen använder för att kommunicera med biltillverkaren kunde de konstruera falska 

datapaket som sedan kunde sändas till bilen via dess inbyggda telefon. Detta ledde till att de kunde 

få bilen att ansluta till en förvald server där skribenterna kunde ladda upp modifierade CAN-paket. 

Dessa paket användes för att kontrollera fordonet på distans. 
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1.2. Frågeställning 
Från 2004 till 2015 ökade produktionen av kommersiella motorfordon globalt från omkring 14 till 18 

miljoner. Teknologin i ett modernt fordon är under konstant utveckling och blir allt mer komplex i 

och med nya komponenter som introduceras. Den ökande produktionen samt utökad komplexitet i 

fordon är två komponenter vilka visar relevansen av återkommande säkerhetsanalyser. 

I tidigare arbeten utnyttjas framgångsrikt säkerhetsbrister hos fordon främst genom attacker med 

där fysisk tillgång redan är etablerad men även genom trådlös kommunikation. I rapporten 

Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces [7] belyses svagheterna hos en 

bils trådlösa kommunikation där åtkomst utan fysisk tillgång till bilen etableras. Analysen utfördes 

2011 och är ett exempel på ett experiment vilket behöver återskapas i syfte att utvärdera hur 

bilindustrin anpassar sig till de säkerhetsbrister som uppdagas. Att trådlöst bereda åtkomst till en bil 

genom att utnyttja dess kommunikationssystem är ett allvarligt säkerhetshot och att kunna styra 

viktiga funktioner i bilen som bromsar, airbag eller andra system när en bil används är mycket 

kritiskt. Därför behövs genomgående undersökningar av fordons system och hur olika periferienheter 

kan utnyttjas. 

Den övergripande fokuseringen har hitintills främst riktats mot utnyttjandet av svagheter i systemen. 

Målet med detta arbete är genom att fokusera på de risker där följderna är mest kritiska utveckla en 

grund för hur dessa hot kan förebyggas samt att utvärdera aktualitet av en tidigare utförd attack. 

Projektet består av tre delar där den första delen har som mål att redovisa en kartläggning om vilka 

attacker som kan utföras mot ett fordons kommunikationssystem samt värdera vilka följder en 

specifik attack kan få. Kunskapen som samlas in under den första delen är avgörande i utformandet 

av nästa skede vilket hanterar utvecklandet av motåtgärder av de mest kritiska av attacker. Slutligen 

är avsikten att utföra ett praktiskt experiment för att utreda om moderna fordon är sårbara för en 

väldokumenterad attack. 

De övergripande frågeställningarna är: 

1. Vilka svagheter framträder vid kartläggning av kommunikation i digitala system hos moderna 

fordon. 

2. Hur kan en attack mitigeras/förhindras? 

3. Hur säkra är moderna fordon mot en väldokumenterad attack? 

1.2.1. Problematisering och diskussion av frågeställning 
Vald frågeställning har genomförts med omsorg, eventuella svårigheter belyses i detta stycke. 

Bakomliggande anledning till vald frågeställning är områdets relevans för fordonssäkerhet samt det 

faktum att fordonsmarknaden är under konstant förändring. För att utvärdera säkerheten hos ett 

modernt fordon krävs det att återkommande analyser utförs. Utförliga och genomgående arbeten 

såsom Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces [7] och Developments in 

Car Hacking [3], vilka belyser liknande frågeställningar. Även de senaste arbetena publicerades för ett 

flertal år sedan och är därför inte längre aktuella. 

Vid kartläggning av svagheter vid kommunikation kan ej alla svagheter belysas. Då kartläggningen har 

för avsikt att utreda svagheter vilka redan dokumenterats i tidigare arbeten eller forskningsrapporter 

har det följden detta arbete vilar på att dessa arbeten är grundligt och korrekt utförda. För att 

lokalisera en kritisk och hittills oupptäckt svaghet hade ämnet behövt avgränsas ytterligare, men 

strävan i detta arbete är att konstruera en övergripande bild. Vidare är en avgränsning av vilka 
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bilmodeller nödvändig för att möjliggöra ett resultat och innebär således att antalet säkerbrister som 

kartläggs begränsas ytterligare. 

Frågeställningen har som delmål att utreda hur säkerheten i ett fordon kan vidareutvecklas i syfte att 

mitigera eller förhindra en attack, en motåtgärd måste implementeras och utvärderas praktiskt för 

att dess effekt kan säkerställas. Orsak bakom frågeställning är att undersöka vilka teoretiska 

motåtgärder som enkelt kan tillämpas för att stärka fordonssäkerheten. Motåtgärder är även föremål 

av tidigare nämnd avgränsning och kan därav endast leverera ett svar inom området för de fordon 

som står i fokus.  

Slutligen är avsikten att undersöka hur ett modernt fordon hanterar en väldokumenterad attack 

genom ett praktiskt experiment. Valet av vilken attack som utförs är kritisk då syftet är att belysa en 

attack vilken kan utföras mot en så stor andel av moderna fordon som möjligt men även en attack 

som kan utföras med enkelhet. Detta för att delge ett resultat som är relevant för biltillverkare men 

även bilägare. Även valet av vilka fordon mot attacken riktas är kritiskt i syfte att producera ett 

resultat som visar bredd sett till antal bilmodeller, men även till produktionsår för att stärka 

mottaglighet under en längre tidsrymd.   
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1.3. Avgränsning av problemet 
Säkerhetsrisker hos system i motorfordon är ett omfattande område. I detta arbete avgränsas 

analysen till att endast inkludera system med trådlösa kommunikationsmöjligheter. De attacker som 

kan utföras och har utförts i tidigare arbeten kommer alla ej att valideras genom praktiska tester. 

Följder av åtkomst till ett specifikt system beräknas teoretiskt men bekräftas ej i praktiken. 

Antalet bilproducenter samt bilmodeller är ett alltför brett område för detta arbete och begränsas 

därav till att endast innefatta ett fåtal bilmodeller samt deras kommunikationssystem. Vid mitigering 

av konsekvenser avgränsas arbetet till att endast innefatta det område vilket, genom en riskanalys, 

innehar störst riskvärde. Avgränsning görs inom området för attacker då resurser är begränsade och 

de allra flesta tidigare utförda praktiska experiment är mycket omfattande i relation till den 

utrustning som behövs. 

1.4. Etiska och sociala aspekter 
Den information detta arbete redovisar kan potentiellt användas i brottsligt syfte därför kommer 

exakt tillvägagångssätt ej beskrivas till fullo under arbetets praktiska experiment. I övrigt är en stor 

del av syftet bakom denna rapport att belysa de eventuella säkerhetsrisker som finns hos moderna 

fordon och delge denna information så att riskerna kan förebyggas. Information om kända svagheter 

samt tidigare experiment vilka är allmänt tillgängliga är något som kan antas att en illasinnad person 

redan besitter. Detaljer om hur säkerhetsbrister i ett fordon kan utnyttjas är något som under 

arbetet strävas efter att ej addera till. 

Att säkerheten hos den moderna bilen säkerställs och att utvecklingen ej leder till att allt fler 

säkerhetsbrister introduceras är ur ett samhällsperspektiv av stor vikt.  
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1.5. Metod 
 

För att besvara frågeställningen är utförandet av detta arbete uppdelat i fyra faser där den första 

utgör en litteraturstudie där syftet var att utreda vilka trådlösa komponenter som finns i valt 

målområde, utreda dess funktion samt tidigare attacker mot enheten. Under den andra fasen 

utfördes en riskanalys av identifierade hot för att utreda vilket hot som värderas högst. Resultatet av 

denna riskanalys användes under den tredje fasen då teoretiska motåtgärder utvecklades mot 

området. Slutligen utfördes ett praktiskt experiment där syftet var att kontrollera om en tidigare 

känd attack kunde genomföras framgångsrikt på ett modernt fordon.  

1.5.1. Litteraturstudie 
En systematisk litteraturstudie har använts som huvudsakligt tillvägagångssätt för att samla 

information till arbetet. Mulrow och Oxman [8] definerar en systematisk litteraturstudie till att utgå 

ifrån en tydlig frågeställning som besvaras genom att identifiera, välja, värdera, analysera relevanta 

arbeten. Projektet inleddes med en undersökning av fordonsstatistisk för att omgående kunna 

genomföra en avgränsning av fordon som var föremål för analys. För att uppnå en bred teoretisk 

grund analyserades de 5 mest sålda bilmodellerna i Sverige 2016. De 5 modellerna utgjorde en stor 

andel av det totala antalet fordon som såldes under året och refereras under arbetets gång till vad 

som kännetecknar ett modernt fordon. En kartläggning av vilka komponenter som kan kommunicera 

trådlöst i bilmodellerna utfördes därefter. 

Litteraturstudien inriktade sig sedan mot att analysera vilken funktion de trådlösa komponenterna 

har, hur de är anslutna till bilens olika nätverk och slutligen hur svagheter i enheternas uppbyggnad 

utnyttjats i tidigare utförda arbeten. Resultatet av litteraturstudien användes som grund i den 

riskanalys som genomfördes under nästa steg av arbetet. Materialet som användes genomgående 

under litteraturstudien kommer från rapporter inom digital säkerhet, i många fall refererade till i 

andra arbeten vilket styrker deras trovärdighet. Det är ofta publikationer skapade i samarbete mellan 

två universitet och håller en genomgående hög kvalité. Gemensamt för alla de källor som använts är 

att de alla har som syfte att informera, personer eller organisationer bakom informationen varierar 

från exempelvis statliga organisationer till forskare. Huvudsakligen har information hämtats på 

internet i olika databaser för forskningspublikationer. 

1.5.2. Riskanalys 
Syftet med riskanalysen var att genom en realistisk och trovärdig värdering av riskerna öka 

medvetenheten om vilka hot som finns. Den insamlade kunskapen om bilarnas system användes för 

att skapa en kartläggning av de komponenter och de protokoll som utgör potentiella risker. Dessa 

risker värderades baserat på de konsekvenser en attack medför och hanteras baserat på 

konsekvensgrad under nästa fas. 

För riskanalysen valdes Microsofts DREAD-metod [9]. Denna metod användes av Microsoft för att 

värdera risker gällande datorsäkerhet och används fortfarande av många företag som ett kraftfullt 

verktyg vid värdering av risker. DREAD är en förkortning på alla steg som metoden innefattar. D:et 

står för damage och baseras på hur skadlig en attack skulle vara. R:et stå för Reproducibility och 

bestäms av hur enkelt en attack kan reproduceras. E:et står för Exploitability och anger hur stor 

förberedelse eller rent arbete som krävs för att exekvera attacken. A:et står för affected users och får 

sitt nummer från hur stor andel användare som till följd av attackvektorns förekomst blir potentiella 

offer. D:et stå för discoverability och anger graden av detektion av attacken. Metoden går ut på att 

en attack ses på från alla beskrivna områdens perspektiv och får därefter en siffra på en skala 1-3 
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baserat på graden av allvarlighet. Dessa siffror adderas därefter ihop och bidrar till en bra översikt av 

alla risker och hjälper med prioriteringen av dem när riskåtgärd ska planeras. [10] 

DREAD valdes till stor del av två anledningar. I boken The Car Hacker’s Handbook skriven av Craig 

Smith rekommenderas DREAD metoden då den, enligt författaren, är bättre anpassad för arbeten likt 

detta än andra riskvärderingsmetoder. De andra metoderna för riskvärdering, vilka är utformade för 

fordonsindustrin, visar sig ändå inte vara lämpliga för detta arbete då de värderar risker baserat på 

vad som händer efter att enstaka komponenter fallerat. DREAD skiljer sig från dessa metoder genom 

att den istället identifierar hot under normal funktion och är tillräckligt detaljerad för att möta de 

krav som ställs av analysen.  

Ett alternativ till DREAD metoden är Common Vulnerability Scoring System (CVSS) vilken, likt DREAD 

och andra metoder, summerar olika aspekter av en risk till ett slutgiltigt värde. CVSS delas in i tre 

huvudkategorier, dessa är: Base metric group, temporal metric group och the environmental metric 

group. Dessa kategorier är uppbyggda av fler kategorier som värderas för att exempelvis beskriva hur 

en attackvektor kan komma att ändras med tiden, hur resurskrävande en viss attack kan vara eller 

vilken grad av skada som sker efter attacken. CVSS bedömdes vara för komplext och hanterar fler 

kategorier än vad som för analysen var intressant. CVSS kan dock ge en mer detaljerad värdering av 

en risk än vad som är möjligt med hjälp av DREAD metoden [11]. 

ISO 26262, som är en riskvärderingsstandard, är en alternativ metod som hade kunnat användas till 

arbetet. Denna standard är tänkt att täcka hela produktutvecklingsprocessen av en fordonsenhet. 

Den är inte riktigt kompatibel med den typ av riskanalys som arbetet vill förmedla då den är alltför 

bred och bland annat belyser risker som uppstår när en enhet eller funktion fallerar. [12] 

1.5.3. Utveckling av motåtgärder 
De risker vilka bedömdes innebära mest allvarliga konsekvenser i föregående fas analyserades vidare 

i syfte att konstruera teoretiska motåtgärder. För att utveckla motåtgärder genomfördes en kvalitativ 

informationsanalys av specifik attack i syfte att uppdaga bakomliggande orsak till varför den var 

framgångsrik. Motåtgärderna som togs fram lyftes, baserat på ekonomiska, samhällsviktiga och 

praktiska implementationsmöjligheter som förslag på förbättring. Vid utveckling av motåtgärder 

undersöktes tillgängliga alternativ för att presentera åtgärder som kan men ännu ej integrerats i 

moderna fordon och i de fall inga allmänt tillgängliga alternativ kunde lokaliseras föreslogs andra 

teoretiska åtgärder. 

Vid utvecklingen av motåtgärder var strävan att konstruera ett resultat för två skilda parter. Den ena 

parten var biltillverkaren som direkt kan påverka och förbättra säkerheten i framtida fordon, den 

andra parten är användarna av fordonen vilka, med ofta enkla metoder, kan agera på ett sätt som 

mitigerar risken. Det önskade resultatet var att delge utvecklare idéer eller riktlinjer som kan tänkas 

gynna framväxten av säkrare bilar. För användarna var strävan att konstruera ett set av instruktioner 

i hur en förändring i beteende, även kännedom om en specifik risk, kan användas för att mitigera de 

risker som till synes är banala men vilka ändå kan ha problematiska konsekvenser. 

 

1.5.4. Praktiskt experiment – Implementation 
För att styrka existensen av en risk och kontrollera dess aktualitet utfördes ett praktiskt experiment. 

Eftersom att vissa attacker kan vara väldigt komplicerade att utföra, även för en med erfarenhet 

inom området, har det praktiska experimentet valts med enkelhet och resurssnålhet i åtanke. Denna 

fokusering gjordes för att en attack vilken endast ett fåtal personer kan utföra blir således ett mindre 

sannolikt hot, men en attack som kan utföras med färre förkunskaper och lägre komplexitet har en 
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större risk att påträffas. Genom att med enkla medel attackera en tidigare känd svaghet utrönes det 

om biltillverkare konstruerat motåtgärder för att avhjälpa hotet samt ger en komplett bild av hur 

enkelt attacken kan utföras och hur effektiv den specifika attacken är. Störningsattacken som 

utfördes är bland de mest kända av attacker mot fordon och är i sitt utförande relativt enkel i både 

sin utformning av hård- och mjukvara. En radiosändare användes för att sända en kontinuerlig 

störningssignal på samma frekvens som bilnyckeln använder med målet att fordonet ej skulle 

detektera låssignalen från nyckeln. Denna attack har tidigare utförts och finns beskriven i flertalet 

arbeten däribland Broken keys to the Kingdom [4]. 

1.6. Metodkritik 
Under litteraturstudien kartlagdes dokumenterade attacker mot ett fordons trådlösa system, dessa 

attacker användes sedan som grund till riskanalys. Vid en kartläggning av dokumenterade attacker 

mot ett fordons trådlösa system finns möjligheten att säkerhetsbristen korrigerats helt eller delvis i 

en uppdaterad version av mjukvaran. Därav används endast kartläggningen som referens till hur 

åtkomst till ett system kan beredas. Risk finns att viktiga detaljer i hur ett fordons 

kommunikationssystem är uppbyggt ej är allmänt tillgängligt vilket kan resultera i att kritiska risker ej 

belyses. Det begränsade omfånget av fordon vilka var föremål för analys innebär i tillägg att det 

sannolikt finns trådlösa komponenter som ej belyses genom metoden.  

Riskanalysen utfördes genom en kvalitativ informationsanalys där meningsskiljaktigheter kan råda 

beroende på vem som utför en analys. Det finns i tillägg ett stort antal olika metoder för riskanalyser 

och även om DREAD metoden är en erkänd och rekommenderad metod kan andra metoder 

användas för att uppnå mer djupgående värderingar av risker.  

Då metoden för utveckling av motåtgärder enbart levererar teoretiska motåtgärder kan 

implementationen av en specifik åtgärd ej garanteras innan den praktiskt har testats. Vid 

utformningen av den störningsattack som utfördes inkluderas ej detaljer för dess uppbyggnad eller 

mot vilka bilmodeller attacken utfördes mot av etiska skäl, detta resulterar i att experimentet ej till 

fullo kan reproduceras. 
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2. Teori 
Följande kapitel ger en nödvändig bakgrund som behövs för att kunna värdera de risker trådlösa 

komponenter utgör. Kapitlet inleds med en presentation av statistik vilken utförts i syfte att kartlägga 

antalet fordon som finns samt vad som utgör en populär bilmodell och därigenom ett fordon som 

finns i förhållandevis stor skala i Sverige. Nästa stycke är en kartläggning av de olika 

kommunikationsenheter i bilmodellerna, vikt har lagts vid de komponenter där tidigare arbeten 

påvisat svagheter. Slutligen undersöktes kommunikationsmöjligheter för att detektera variationer i 

de olika trådlösa komponenter fordonen innehåller. 

2.1. Statistik 
Enligt statistiska centralbyrån var i januari antalet registrerade personbilar i Sverige 4 765 285 [2], 

detta uppgår till att strax under 50% av landets befolkning en personbil. Totalt registrerades i Sverige 

388 014 personbilar under 2016, i Tabell 1 nedan listas de bilmodeller av vilka flest fordon såldes 

samt antalet. Bilmodeller nedan är under arbetet föremål för fokusering och används som referens 

vid kartläggning av trådlösa enheter samt under utvärdering av risker.  

Tabell 1. Statistik för nyregistrering under 2016. 

 

 

Under kartläggningen har främst modellens manual använts som källa. Studiens avsikt var att 

dokumentera om en specifik bilmodell kan levereras med en specifik teknologi, således är den ej 

nödvändigtvis inkluderad i alla varianter en modell levereras med. Existensen av CAN-bussar kunde ej 

bekräftas med fordonets ägarmanual men Craig Smith skriver i sin bok ”The Car Hacker´s Handbook” 

[10] att nyttjandet av CAN protokollet varit obligatoriskt i Europa sedan 2001 (USA 2008), även om 

standarden författaren refererar till ej är obligatorisk i Sverige säljs modellerna i inte enbart i Sverige 

utan även i Europa och USA (ej inkluderat Volvo V70 där försäljning i USA upphörde 2010 [13]). 

Kartläggningen påvisade att samtliga fordon innehöll samma trådlösa komponenter [14], [15], [16], 

[17], [18], [19]. Dessa komponenter samt hur de är anslutna till ett fordons interna nätverk beskrivs i 

nästa kapitel.  

 

2.2. Fordonsanalys 
Detta avsnitt analyserar förekommande trådlösa komponenter inom fordonsområdet samt hur de 

kommunicerar med andra enheter. Tidigare arbeten inom området utförda inom en relevant tidsram 

belyses i tillägg för att ge en bild av vilka svagheter en specifik enhet innehar. 

2.2.1. Electronic Control Unit 

Electronic control unit (ECU) är en inbäddad elektronisk enhet som analyserar signaler från ett antal 

sensorer i fordonet. Beroende av värden från sensorerna kontrollerar ECU enheten olika kritiska 

enheter som motor och automatiserade funktioner inom bilen. En ECU består av hårdvara och 

0 5000 10000 15000 20000 25000

VW PASSAT

VOLVO XC60

VOLVO S/V60

VOLVO V70II

VW GOLF

Nyregistrerings-statistik 2016-01 - 2016-12



 
10 

 

mjukvara. Mest kritiskt av hårdvaran är ett mikrokontroller chip samt ett EPROM/Flash minnes chip. 

Mjukvaran består av lågnivå koder som används av enhetens mikrokontroller [20]. Ett fordon kan 

innehålla upp till 50 ECU enheter vilka tillsammans kan förutspå och förhindra en bilolycka.  

Generellt är ECU enheter anslutna till varandra via en eller flera bussar baserat på CAN standard (se 

avsnitt 2.2.2). När en ECU kommunicerar sänds trafiken till alla enheter på bussen och varje enskild 

ECU avgör om trafiken var destinerad till den specifikt. Datorpaketen har ingen källa och ingen 

autentisering sker vid kommunikation, detta faktum har bevisats vara en svaghet i ett flertal arbeten 

där proprietära meddelanden sänts till ECU enheter och vilket fått de att utföra olika operationer, 

även omprogrammering av en ECU har bevisats vara möjligt i arbetet Adventures in Automotive 

Networks and Control Units [21]. 

2.2.2. Controller Area Network 

Controller Area Network (CAN) är ett seriellt kommunikationsprotokoll vilket stödjer realtids kontroll 

och samtidig överföring av data över en kanal (multiplexering) som används inom bland annat fordon 

[22]. CAN är en av få standarder som används för snabb överföring av data i ett fordon och används 

därav av en stor andel biltillverkare [1]. Ett fordons interna nätverk är uppbyggt av ett antal bussar 

vilka är konstruerade enligt CAN protokollet, kallas därav för en CAN-bus. En CAN-bus består av minst 

två noder där varje nod kan variera från en enklare input/output-enhet(I/O) till en integrerad dator 

med CAN-gränssnitt som kör avancerad mjukvara. CAN-bussen baseras på broadcasting, detta 

betyder att enheterna som är kopplade till bussen tar emot alla paket vilka sänds över nätverket. 

Eftersom att CAN-hårdvaran tar upp all information som sänds på nätverket finns det lokal filtrering 

av trafik på varje enhet som avgör om innehållet är intressant.  

Ett CAN-meddelande består av max 94 bit och istället för att meddelandet sänds till en enhet genom 

att inkludera en destination i meddelandet adresseras det till enheter baserat på innehåll [23].  

CAN protokollets brister i relation till säkerhet ligger till grund för en stor andel av de attacker som 

utförts i tidigare arbeten. I exempelvis arbetet Developments in Car Hacking [3], utnyttjades dessa 

svagheter. Författarna konstaterar faktumet att CAN-nätverket inte är segmenterat, det vill säga att 

det inte kan avgränsa känsligare enheter och på så sätt utgör en svaghet då den svagaste länken i 

nätverket blir den starkaste möjliga säkerheten nätverket kan ha. 

2.2.3. In-vehicle-infotainment system 

In-vehicle-infotainment system (IVI) även kallat in-car entertainment (ICE) är hård och mjukvara i ett 

fordon utvecklat för att förse ljud och bild underhållning. Beståndsdelarna av ett IVI system skiljer sig 

mellan biltillverkare men gemensamma nämnare existerar, däribland integrationen av smartphones. 

Integrationen sker vanligtvis via ett par av applikationer, en lokaliserad i smartphonen, den andra i 

IVI systemet. Några av dessa system är Mirrorlink [24], Apple Carplay [25] och Android Auto [26]. Ett 

IVI system kan potentiellt kommunicera trådlöst över telefon, Wi-Fi och Bluetooth [10], variationer 

av kommunikationsmöjligheter existerar. Systemet har även ytterligare anslutningsmöjligheter 

genom bland annat USB, denna anslutning är ej trådlös men då en mobiltelefon, vilken innebär en 

ytterligare trådlös attackvektor, kan anslutas innebär även USB anslutningen potentiellt en svaghet 

vilken kan utnyttjas. 

Tidigare arbeten visar hur olika attacker utförts med eller utan framgång mot olika IVI enheter. Ett 

exempel på en attack vilken utförts framgångsrikt genomfördes i arbetet ”Comprehensive 

Experimental Analyses of Automotive Attack Surfaces” [7] i vilken skribenterna bland annat riktade 

sin fokus mot fordonets IVI enhet. Attackerna i arbetet fokuserades mot ett fordons kort- och 

långdistans kommunikationer. IVI enhetens Bluetooth-anslutning utnyttjades för att få tillgång till 

infotainment systemet genom att para en enhet med bilen och sedan via enheten skicka 
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kommandon till bilen. Efter tillgång till systemet var upprättad kunde kod exekveras på målenheten. 

Under arbetet utfördes även en attack mot fordonets inbyggda telefon vilken resulterade i full 

kontroll av bilens telematik enhet. Detta var möjligt på grund av att viktiga uppdateringar till bilen 

periodvis skickades från tillverkare via mobil uppkoppling. Genom att använda samma typ av 

kommunikation kunde bilen instrueras att utföra kommandon vilka i sin tur kunde användas för att 

upprätta en direktanslutning till bilen. Efter det gick det att fritt skicka kommandon till bilen, från 

praktiskt taget vilken distans som helst. Attackerna som utfördes var dock komplexa och 

tidskrävande. I arbetet ”A Security Analysis of an In Vehicle Infotainment and App Platform” [27] 

analyserades svagheter med moderna applikationsplattformar i IVI samt smarta mobiltelefoner. 

Arbetet resulterade i, genom att utnyttja svagheter i MirrorLink systemet, att i även detta 

experiment kunde kod introduceras i IVI enheten. 

2.2.4. Tire Pressure Monitoring System 

Tire pressure monitoring system (TPMS) är ett elektroniskt system vilket mäter lufttrycket i däcken 

på ett fordon. Ett TPMS system är lokaliserat inuti hjulen på en bil och kommunicerar med hjälp av en 

radiofrekvens (RF) sändare trådlöst över 315MHz, 433MHz eller Bluetooth. Det är en simpel enhet 

som skickar data om lufttryck i däcken, deras rotation och temperatur samt information som 

exempelvis sensorns batteristatus [28]. Under arbetet Security and Privacy Vulnerabilities of In-Car 

Wireless Networks: A TirePressure Monitoring System Case Study genomfördes en analys av TPMS 

system. Deras arbete visade att systemen ej använder säkerhet i form av någon kryptografisk 

mekanism utan istället sänder ett fast sensor-ID i varje datapaket. Utöver det skriver de att 

protokollet som TPMS använder för kommunikation inte brukar autentisering och att fordonet själv 

inte validerar sådana trådlösa signaler. Skribenterna utförde i tillägg attacker mot TPMS systemet 

däribland en attack där falska sensormeddelanden introducerades framgångsrikt vilket resulterade i 

att felaktiga varningsmeddelanden presenterades i fordonet.  

2.2.5. Startspärr och Remote Keyless Entry (RKE) 

En startspärr är en elektronisk enhet som förhindrar att ett fordons motor startas när motsvarande 

transponder ej är i närheten. Transpondern är ett RFID chip vilket vanligtvis är inbyggt i fordonets 

nyckel [29]. En modern bilnyckel använder samma transponder för att utföra ett antal operationer, 

däribland låsa upp dörrar. När RKE-funktionen hos en bilnyckel ska användas för att låsa eller låsa 

upp bilen autentiseras användaren genom ett av följande tre sätt [4]: 

• Predeterminerad kod 

Bilnyckeln innehåller predeterminerad kod som kommuniceras till fordonet vilket verifierar att 

koden är korrekt och utför sedan önskad operation [30]. Denna typ av autentisering är högst 

osäker då det endast är en fix kod som används. Genom att avlyssna signalen från nyckeln till 

bilen kan åtkomst vid ett senare skede enkelt beredas. 

• Rullande kod 

Olika koder används för varje överföring, vid varje kommunikation beräknas vilken kod som skall 

sändas respektive mottas härnäst med hjälp av en sekvensräknare vilken existerar i både fordon 

och bilnyckel. Denna kod är vanligtvis krypterad och när en överföring av en nyckel godkänts av 

fordonet inkrementeras räknaren hos både fordon och bilnyckel. 

En attack mot system som baseras på rullande kod heter Replay attack. Den går ut på att den 

som vill attackera systemet stör ut den legitima användarens signal från nyckeln när denne vill 

låsa upp bilen fjärrstyrt. Signalen som störs ut spelas samtidigt in och nästa gång användaren 

trycker på nyckeln händer samma sak. Efter att de båda signalerna finns sparade spelas den 
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första signalen upp för bilen. Bilen har ännu inte brukat den andra signalen som spelades in och 

kommer därför att acceptera den när den väl spelas upp. [4]  

• Fråga – Svar  

En gemensam krypteringsnyckel används av både fordon och bilnyckel. Vid aktivering sänder 

fordonet ett slumpvis valt tal till bilnyckeln. Nyckeln tar det slumpvis valda talet och krypterar 

med den gemensamma krypteringsnyckeln och kommunicerar därefter sitt svar. Fordonet 

verifierar svaret och begår önskad operation om korrekt svar mottagits. 

I arbetet ”Gone in 360 Seconds: Hijacking with Hitag2” [5] publicerat 2013 lyckas skribenterna 

framgångsrikt att ta fram krypteringsnyckeln i en transponder och som följd starta motorn i ett flertal 

fordon. Hitag2 är en av de mest använda transpondrarna inom bilindustrin. Även tidigare arbeten 

finns där krypteringsnyckeln utvunnits ur en transponder [6]. Ett RKE system kan dock attackeras på 

andra sätt än via autentiseringsmetoden, i arbetet ”Relay Attacks on Passive Keyless Entry and Start 

Systems in Modern Cars” [31] utfördes så kallade vidarebefordrings (relay) attacker, en enhet 

placeras i närheten av fordonet en annan i närheten av bilnyckeln. Kommunikationen 

vidarebefordras sedan från bilnyckel till fordon.  

En av de vanligaste attackerna mot ett RKE-system är störnings attacker. Dessa attacker utförs 

genom att störa ut låssignalen från ägarens bilnyckel och fordonet förblir således olåst [31]. Detta 

utförs genom att en radiosändare, som arbetar på samma frekvensband som bilnyckeln, sänder ut en 

signal samtidigt som bilägaren försöker låsa sin bil. När detta sker accepterar inte bilen signalen från 

nyckeln då bilen inte får en acceptabel signal som autentiserar funktionen som bilägaren vill utföra. 

Denna attack resulterar i att bilen förblir olåst. Störnings attacker kan enligt arbetet ”Introduction to 

Jamming Attacks and Prevention Techniques using Honeypots in Wireless Networks” [32] 

kategoriseras i 4 modeller: 

• Konstant störning 

Denna modell sänder kontinuerligt radiofrekvens (RF) signaler samt slumpade bits av data mot 

frekvensområdet för bilnyckeln. 

• Reaktiv störning 

En reaktiv störning lyssnar efter aktivitet på kanalen, vid detektion av aktivitet sänds RF signaler. 

• Vilseledande störning 

Modellen sänder kontinuerligt ut serier av paket till kanalen utan någon lucka mellan tidigare paket. I 

tillägg sänds fabricerade meddelande och äldre meddelanden återsänds. 

• Slumpmässig störning 

Denna typ av störnings attack sänder kontinuerliga RF signaler under en period följt av en periods 

tystnad. 

Störnings attacker har utförts med framgång under ett flertal tidigare experiment. Ett exempel är 

arbetet Robustness of Remote Keyless Entry Systems to Intentional Electromagnetic Interference [33] 

i vilket motståndskraften hos två olika RKE-system testades. Resultat visade att båda var sårbara för 

attacken.  
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3. Riskanalys 
I detta avsnitt applicerades riskvärdemetoden DREAD på de tidigare analyserade områden. Varje risk 

värderades utifrån fem kategorier där graderna 1-3 anger riskvärdet. Värden från varje kategori 

adderas och presenteras slutligen i ett av fyra olika spann för att skildra riskpotentialen. 

Utvärderingen utfördes genom en konventionell kvalitativ informationsanalys. I Tabell 3 visas 

metodens kategorier samt underlag för värdering. 

 

Risknivån för varje svaghet som identifierats baseras på totala antalet poäng: 

0-4: försumbar  

5-7: låg  

8-11: medel  

12-15: hög 

 

D: Damage potential – Hur stor skada orsakas? 

R: Reproducibility – Hur enkelt är det att reproducera attacken? 

E: Exploitability – Hur lätt är det att utföra attacken? 

A: Affected users – Hur många användare är påverkade/risksatta? 

D: Discoverability – Hur enkelt kan svagheten lokaliseras? 

Tabell 2. Riskvärderingsmetoden DREAD. 

Kategori Hög (3) Medel (2) Låg (1) 

D Full systemåtkomst  Möjlighet att störa ut enheter 
och/eller introducera falska 
meddelanden 

Läsa av meddelanden som 
sänds av bilen 

R Det går att reproducera 
attacken oberoende av 
förhållanden  

Det går endast att 
reproducera under specifika 
förhållanden 

Att återskapa attacken är 
mycket komplext, även med 
specifik information om 
svagheten 

E Möjligt även för någon 
utan förkunskaper att 
utföra attacken 

Möjligt för en person med 
förkunskaper att reproducera 
en attack 

Möjligt endast för en 
erfaren individ med 
djupgående kunskaper om 
systemet 

A Påverkar alla användare Påverkar en relativt stor 
andel användare 

Påverkar endast några fåtal 
procentenheter av den 
totala användarbasen 

D Kan enkelt lokaliseras 
genom en publicerad 
beskrivning av attacken 

Kreativitet krävs för att finna 
ett sätt att utnyttja 
säkerhetsbristen 

Väldigt obskyr svaghet som 
sannolikt inte kommer att 
utnyttjas  

3.1. CAN 
Då en framgångsrik attack mot CAN protokollet enligt tidigare arbeten visat medföra möjligheten att 

introducera falska kritiska systemmedelanden till olika ECU:er för att lamslå eller modifiera 

funktioner, gavs det högsta möjliga värdet för kategorin Damage. 

Då de tidigare rapporter, vilka arbetet tagit upp, som i sitt utförande av attacker mot CAN protokollet 

saknar detaljrikedom i hur en specifik attack gått tillväga, råder det fortfarande oklarheter i hur 

experimenten skulle kunna återskapas. Det går däremot, med kunskapen om hur, att applicera en 

attack mot CAN på alla bilsystem som använder protokollet för kritisk kommunikation, i de fall då 
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åtkomst till CAN-bussen redan etablerats. Denna process är komplicerad och tillvägagångssättet 

varierar beroende på bilmodell, och dokumentation saknas i de flesta fall om var CAN-bussen kan nås 

i olika modeller. Reproducibility för en attack mot CAN fick därför graden ett.  

Kategorin Exploitability graderades med siffran ett då processen för att få åtkomst till CAN-bussen är 

komplex. I många fall behövs fysisk åtkomst till bilens OBD-II port för att injicera falska CAN-

meddelanden. I de fall där fysisk åtkomst till bilens OBD-II port inte utnyttjas utförs attacker mot CAN 

genom bilens TPMS-mottagare. Även om den trådlösa vägen in till CAN inte kräver fysisk 

tillgänglighet, behövs reverse engineering för att tyda signalerna som TPMS-enheterna sänder ut.  

Då CAN förekommer i de allra flesta system i fordon är detta en underliggande svaghet som 

bilägarnas fordon bär på. Affected users kategorin gavs därför en trea.  

Att upptäcka denna svaghet är något som inte med enkelhet kan göras utan kräver att användaren är 

påläst inom området, vet hur enheterna fungerar och hur de är sammankopplade. Att svagheten 

slumpvis lokaliseras är högst osannolikt. Antalet kvalificerade arbeten som detaljerat beskriver hur 

CAN kan attackeras är relativt högt och då dessa är allmänt tillgängliga går det att argumentera för 

att detta inte bara höjer discoverability-värdet för attacker mot protokollet utan även ökar den 

generella medvetenheten om hur kriminella handlingar kan utföras mot ett fordon. Baserat på 

tillgängligheten av arbeten på internet får kategorin discoverability värdet två istället för ett. 

Totalt gavs ett riskvärde på 10 vilket placerar CAN i medelriskområdet, vilket visas nedan i Tabell 4. 

Tabell 3. Riskvärdering av CAN. 

D = 3 R = 1 E = 1 A = 3 D = 2 Totalt = 10 

3.2. RKE 
Konsekvensen av en framgångsrik attack mot ett RKE system är fysisk tillgång till ett fordon. Om en 

individ genom en attack mot RKE får fysisk tillgång till en bil riskerar inte ägaren att enbart få sina 

eventuella kvarlämnade ägodelar stulna, utan som tidigare konstaterat, är det möjligt att fortsätta 

attackera bilen genom att utnyttja säkerhetsbrister som endast är tillgängliga inifrån fordonet. Denna 

snöbollseffekt möjliggörs av ett bristfälligt fjärrlåssystem och ger därför egenskapen damage 

potential riskfaktorn tre. 

Genom att störa ut och spara två koder i följd som sänds från bilägarens nyckel varpå den första 

koden skickas till bilen först efter att bilnyckeln kommunicerat sin andra kod är det möjligt att i ett 

senare skede spela upp den andra koden och låsa upp bilen. Denna attack fungerar på alla RKE-

system som baseras på rullande kod. I fallen då RKE-systemet baseras på fråga – svar för 

autentisering är det möjligt att kringgå säkerheten genom att en av två attackerare spelar upp en 

tidigare inspelad förfrågan om att låsa upp bilen varpå bilen svarar med en fråga. Denna signal 

skickas till attackerare två som spelar upp signalen för bilägarens nyckel. Nyckeln svarar med 

Response som skickas av attackerare två till attackerare ett som i sin tur spelar upp svaret och låser 

upp bilen. Båda dessa attacker kräver att den som vill bereda åtkomst i förväg måste avlyssna 

bilnyckelns förfrågan eller kod. Detta medför att attacken inte går att återskapa närsomhelst utan 

endast under specifika förhållanden. Kategorin Reproducibility får därför riskvärdet två. 

Kategorin Exploitability får värdet tre då en enhet som kallas RollJam allmänt finns tillgänglig till en 

låg kostnad, enheten kan användas utan några förkunskaper i syfte att få åtkomst till de bilar vars 

RKE-system är baserade på rullande kod [34]. 

Alla bilägare vilka använder någon form av RKE-system, i sina fordon, är påverkade av dessa risker då 

de existerande metoder för fjärrlås i dagsläget inte är fullkomligt säkra. På grund av detta gavs 

kategorin Affected users riskvärdet två.  

Att hitta information om svagheter kopplade till RKE-system, i detta fall även en enhet vilken kan 

utnyttja en svaghet, kan enkelt utföras vilket medför att kategorin discoverability värderades med en 



 
15 

 

trea i risk. Totalt värderades RKE-system som högt osäkra med ett riskvärde på 13, Tabell 5 visar 

riskvärderingen. 

 

Tabell 4. Riskvärdering av RKE. 

D = 3 R = 2 E = 3 A = 2 D = 3 Totalt = 13 

3.3. TPMS 
TPMS har framgångsrikt tidigare attackerats genom introducerandet av falska meddelanden vilka 

resulterat i att varningslampor börjat lysa på bilens instrumentbräda, attacker har även utförts där 

TPMS-enheten störts ut genom samma tillvägagångssätt till graden av lamslagning. Vidare kan denna 

attack, i skrivande stund, endast användas för att slå ut TPMS-enheten eller få den att avge falsk 

information. Detta är svagheter som inte påverkar förarens säkerhet direkt eller låter en förövare 

bereda sig åtkomst till mer kritiska enheter. Svagheten klassades därav som obskyr och om den kan 

utnyttjas som inkörsport till andra enheter är något som är oklart. Men faktumet att falska 

meddelanden kunde introduceras och att enheten kunde överbelastas gör att attacken inte kan 

klassas som trivial. Dessa faktorer låg till grund för riskvärderingen av två i kategorin Damage 

potential.  

Då TMPS-sensorn kan väckas ur viloläge genom att sända en enkel radiosignal tillåter det att attacken 

kan utföras även när fordonet inte är igång. Annars sänder TPMS-sensorn periodvis ut signaler först 

när bilen färdas snabbare än 40km/h [28]. Det går alltså att reproducera attacken oberoende av 

förhållanden och renderar i graderingen tre för TPMS i kategorin Reproducibility. 

Attacken är inte trivial nog för att en individ utan förkunskaper har möjlighet att utföra då den består 

av flertalet steg, där ett av dem är att använda sig av reverse engineering för att se vilken 

identifikator varje enskild TPMS-sändare använder. Först då kan identifikatorn användas för att 

injicera falska meddelanden i systemet. Kategorin Exploitability gavs därav riskvärderingen två. 

Då bilar sålda i USA efter 2008 har som krav att vara utrustade med TPMS och bilar sålda i Europa fick 

motsvarande krav först 2012 går det med säkerhet konstatera att inte alla användare är påverkade. 

Riskvärderingen i kategorin Affected users gavs därav värdet två. 

Forsknings publikationer vilka beskriver attacker mot denna enhet innehar, i de flesta fall, hög 

detaljrikedom rörande dess utformning men kraven på förkunskaper är höga och kostsam utrustning 

krävs för att utföra dom. Kategorin Discoveribility klassificerades därav med två som riskvärde.  

De samlade riskvärdena placerade TPMS som en medelrisk med ett totalt värde på 11, Tabell 6 visar 

riskvärdering av TPMS. 

Tabell 5. Riskvärdering av TPMS 

D = 2 R = 3 E = 2 A = 2 D = 2 Totalt = 11 

3.4. IVI 
En bils IVI-system har i tidigare arbeten framgångsrikt attackerats, genom olika tillvägagångssätt, i 

syfte att exekvera kod i systemet. Attacker har bland annat utförts genom att utnyttja systemets 

Bluetooth-anslutning eller dess telematik enhet. Resultatet av dessa experimentella attacker 

äventyrade fordonets säkerhet då möjligheten fanns att fritt exekvera kod vilket möjliggjorde 

inaktiverandet av kritiska enheter eller funktioner som kan medföra direkt fara för bilens förare. 

Damage potential gavs därför riskvärderingen tre. 

Då dessa attacker riktas mot bilens IVI system går det ej att reproducera attacken närsomhelst utan 

förutsätter specifika förhållanden då enheten måste vara påslagen och trådlös kommunikation 

aktiverad. Det krävs i tillägg att den individ vilken utför attacken måste vara i närheten av fordonet 

för att kunna utföra den inledande analysering som krävs för en fortsatt attack. Då attacker av denna 
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natur är komplicerade, även med kunskap om svagheten, samt är tidskrävande renderade i att IVI-

systemet gavs riskvärdet 1 i kategorin Reproducibility.  

Att utföra en attack mot antingen en bils IVI-enhet genom dess Bluetooth anslutning eller inbyggda 

telefon är en tidsödande och komplex uppgift. Det krävs djupgående kunskaper inom både reverse 

engineering och radiokommunikation och är även för en person som besitter kunskapen ingen lätt 

bedrift. Komplexiteten av denna attack ger ett riskvärde på ett i kategorin Exploitability. 

Inte alla fordon har en mer avancerad IVI-enhet vilken har trådlösa anslutningar såsom Bluetooth och 

Wi-Fi. Trots att antalet bilar med dessa system kan tros fortsätta öka så är denna attack något som 

idag ej påverkar alla fordon. Kategorin Affected users tilldelades därför riskvärdet två. Ett mindre 

antal publicerade arbeten i vilka attacker utförs mot systemet finns men dessa saknar detaljer 

gällande dess utformning. Kategorin Discoverability tilldelades därav siffran två i riskvärde.  

Den slutgiltiga risken av att ha ett IVI-system i bilen klassificerades som medelhög med ett totalt 

riskvärde av nio. 

Tabell 6. Riskvärdering av IVI. 

D = 3 R = 1 E = 1 A = 2 D = 2 Totalt = 9 

 

Den utförda riskanalysen kom fram till att den mest kritiska säkerhetsbristen av de analyserade 

systemen är RKE med ett riskvärde på 13 och den minst kritiska säkerhetsbristen är IVI med ett 

riskvärde på nio. Av de i riskanalysen innefattade kategorier höll alla förutom RKE en jämn nivå i 

relation till varandra.  
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4. Utveckling av motåtgärder 
I detta kapitel beskrivs teoretiskt hur en attack förhindras. Arbetet utfördes genom en kvalitativ 

informationsanalys. Fokuseringen gjordes mot RKE då resultatet av riskvärderingen i tidigare avsnitt 

indikerade att de största riskerna var belägna i detta system. Vilket nämnts tidigare i arbetet, under 

avsnitt 2.2.5, bygger ett RKE system vanligtvis på ett av tre olika typer av autentisering: 

predeterminerad kod, rullande kod eller fråga – svar. Vid utveckling av motåtgärder avgränsades 

arbetet till fråga – svar autentisering då denna metod, enligt arbetet, Relay Attacks on Passive 

Keyless Entry and Start Systems in Modern Cars [31], är den vilken främst används i moderna bilar. 

Det går dessutom att argumentera för att den variant av RKE-system som ska undersökas bör vara 

fråga – svar autentisering då det är den mest säkra av de tre och den enda vilken inte är sårbar för så 

kallade replay attacker, där signaler från bilnyckeln spelas in för att spelas upp i ett senare skede. 

Detta stycke belyser tre av de mest förekommande attackerna mot autentiseringsmetoden.  

4.1. Attacker mot autentiseringsmetod 
En gemensam faktor i de tidigare attacker mot autentiseringsmetoden som utnyttjats, [5] [30], är de 

relativt okomplicerade krypteringsalgoritmer systemen använder. Det finns mer kraftfulla 

kryptografiska algoritmer än vad som exempelvis används i Hitag2, vilket enligt arbetet Gone in 360 

Seconds: Hijacking with Hitag2 [5] är den mest använda transpondern i bilindustrin. Systemet består 

av ett strömchiffer med 48-bit nycklar för autentisering och konfidentialitet. 

4.2. Relay attacker 
En teoretisk lösning på relay-attacker är att låta bilnyckeln vara i konstant viloläge. När en av 

nyckelns knappar blir nedtryckt vaknar nyckeln och accepterar signaler från bilen under några få 

sekunder. Denna lösning hade effektivt omöjliggjort en relay-attack då förutsättningarna för att 

lyckas med attacken då kräver att förövarna behöver ha fysisk tillgång till bilnyckeln för att kunna 

väcka den ur viloläge. Ett hinder för lösningen är att vissa bilnycklar har funktioner som involverar 

automatisk upplåsning av dörrar när ägaren med sin bilnyckel befinner sig nära bilen som hade 

omöjliggjorts efter implementation av den föreslagna lösningen. Denna typ av lösning skulle vara 

okomplicerad för en biltillverkare att införa och innebär endast en mindre förändring i bilnyckelns 

mjukvara. Den kräver ej heller en förändring av beteendet hos bilföraren. 

4.3. Störnings attacker 
En komplett eliminering av denna typ av attack vore mycket svår att utföra men mitigeringar kan i 

teorin utföras relativt enkelt. Störnings attacker kan, tidigare nämnt i stycke 2.2.5, kategoriseras i fyra 

modeller. Tre av de olika modellerna innebär att signaler sänds konstant eller kontinuerligt under en 

begränsad specifik tidsperiod. Dessa modeller skulle kunna detekteras hos ett mer avancerat 

låssystem och vid en teoretiskt upptäckt skulle systemet kunna reagera genom att exempelvis låsa 

fordonet. Den fjärde modellen, slumpmässig störning, skulle även potentiellt kunna detekteras med 

samma följd. Vid en implementation uppstår en ny potentiell svaghet då en störnings signal inneburit 

följden att ett fordon låses men ur ett säkerhetsperspektiv vore oavsett fysisk tillgång till bilen 

omöjliggjord genom den specifika typen av åtgärd. Denna typ av mitigering skulle dock innebära en 

kostnad för biltillverkaren då förändring av mjukvara och sannolikt även hårdvara skulle krävas. 

Genom att vara uppmärksam och verifiera att bilen låses kan en förare enkelt mitigera denna risk. 

5. Praktiskt experiment – Störnings attack 
I detta stycke beskrivs den störnings attack vilken utfördes i syfte att kontrollera dess aktualitet hos 

fordon tillverkade under senare år. Av etiska skäl har detaljer i viss omfattning uteslutits ur 

experimentuppställningen. För att ge en övergripande bild av hur olika biltillverkare över tid hanterar 

en väldokumenterad attack utfördes experimentet fordon tillverkade mellan 2008 till 2017. 
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Fordonen var producerade av fem olika biltillverkare. Experimentet utfördes på 10 fordon varav sex 

fordon från 2017 och ett fordon från åren: 2016, 2015, 2012 och 2008. 

5.1. Experimentuppställning 
Hårdvaran som användes bestod av en Arduino Uno, vilket är en programmerbar elektronisk 

plattform som använder sig av öppen källkod. Till den anslöts en RF-sändare för det specifika 

frekvensområdet samt två antenner vilka visas i Figur 1 nedan. Mjukvaran som användes var Arduino 

IDE. Till Arduinon skrevs kod som fick enheten att sända störsignaler på 433MHz. Den specifika koden 

som användes har av etiska skäl uteslutits i syftet att experimentet inte skall kunna upprepas. 

Under experimentet placerades störningsutrustningen omkring fem meter från fordonet, bilnyckeln 

var omkring två meter från fordonet.  

 

5.2. Motivering av val 
Hårdvaran som används under experimentet valdes på grund av ekonomiska begränsningar under 

projektet samt i syftet att skildra den låga kostnad till vilken en attack kan utföras. Valet av arduinon 

gjordes även då den enkelt kan programmeras vilket ökar antalet möjliga användare. Motiveringen 

för val av den antenn som användes var att signalen skulle kunna spridas över ett stort område. 

Längden av antennen anpassades enligt den frekvens den var avsedd för och gjordes i två 

utformningar för att utvärdera hur effektivt signalen kunde distribueras. 

Valet av mjukvara för experiment föll på Arduino IDE då det är anpassat för att enkelt skriva kod samt 

ladda upp koden till enheten.  

 

  

Figur 1. Utrustning använd under experiment: Arduino, RF-sändare och antenner. 
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6. Resultat 
Detta kapitel redovisar för frågeställningen relevanta resultat som samlats in under arbetet. 

Resultatets struktur följer det mönster arbetet utfördes på för att underlätta genomläsning och logisk 

uppbyggnad. Kapitlet inleds med en summering av de resultat som uppnåddes i litteraturstudien följt 

av en redovisning av den riskanalys som utförts. Under det tredje stycket presenteras en summering 

av teoretiska motåtgärder för attacker riktade mot RKE-system. Slutligen redovisas resultatet av den 

störnings attack som utförts. 

6.1. Litteraturstudie 
Statistik från SCB visade att omkring 50% av Sveriges befolkning äger en personbil. Genom att 

kartlägga de fem bilmodeller vilka såldes i störst utsträckning under 2016 fastslogs en ram för vad 

som under arbetet utgjorde ett modernt fordon. De fem mest sålda bilmodellerna 2016 var VW Golf, 

Volvo V70II, Volvo S/V60, Volvo XC60 och VW Passat. 

Vidare kunde analysen påvisa förekomsten av tre olika system, vilka gemensamt kommunicerar över 

CAN-protokollet, återfanns i de undersökta modellerna i någon av de olika varianter fordonen såldes 

i. Gemensamt var även att de fem bilmodellerna alla såldes utrustade med samma 

kommunikationsmöjligheter för sina IVI system i form av inbyggd telefoni, Wi-Fi, Bluetooth samt 

USB-anslutning. De tre trådlösa systemen samt dess huvudsakliga uppgift är: 

• Tire Pressure Monitoring System 

Elektroniskt system vilket mäter lufttrycket i däcken på ett fordon. 

• In-Vehicle-Infotainment 

Underhållningssystem utvecklat för bilar med en variation av anslutningsmöjligheter och 

funktioner som inte bara förenklar eller underhåller förarens körning utan dessutom 

interagerar användarens medhavda digitala enheter med bilen.  

• Remote Keyless Entry 

System utvecklat för att bland annat låsa och låsa upp bilar utan fysisk nyckel.  

När varje enskild enhet analyserades kunde studien påvisa att det i tidigare arbeten utförts 

framgångsrika attacker mot samtliga enheter vilka indikerade på olika svagheter i dess uppbyggnad. 

Komplexiteten i de attacker som utförts i tidigare arbeten varierade samt de konsekvenser 

attackerna utgjorde. 

6.2. Riskanalys 
Resultatet av analysen visade att Remote Keyless Entry system utgjorde störst risk med riskvärdet 13, 

vilket enligt metoden betyder hög risk. Orsaken till resultatet låg i väldokumenterade brister i 

fjärrlåssystem i tidigare arbeten samt tillgängligheten på utrustning vilken kan användas utan 

förkunskaper i syfte att få åtkomst till fordon vars RKE-system är baserade på rullande kod. 

Resultatet av riskanalysen presenteras nedan i Tabell 8. 
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Tabell 7. Resultat av Riskanalys. 

 

 

6.3. Utveckling av motåtgärder 
Denna sektion utfördes genom en kvalitativ informationsanalys där syftet var belysa en teoretisk 

mitigering av attacker mot RKE-system. Vid utveckling av motåtgärder avgränsades arbetet till fråga – 

svar autentisering då denna metod i tidigare arbeten påvisats vara den som främst används i 

moderna bilar. 

6.3.1. Attacker mot autentiseringsmetod 

En teoretisk mitigering av attacker mot fråga – svar autentisering vore en vidareutveckling av de 

krypteringsalgoritmer som används. Föreslagen motåtgärd kräver sannolikt ingen förändring av den 

hårdvara som idag används i fordon utan endast dess mjukvara. 

6.3.2. Relay attacker 

För att skydda bilägare mot relay attacker föreslås införandet av en vilolägesfunktion i bilnyckeln. 

Genom ett knapptryck väcks bilnyckeln i några sekunder och hanterar inkommande signaler från 

bilen vilket effektivt neutraliserar möjligheten av en attack.  

6.3.3. Störnings attacker 

En störnings attack går ut på att störa ut den signal en bilnyckel sänder för att låsa/låsa upp ett 

fordon. Genom en teoretisk vidareutveckling av låssystemet skulle störnings attackerna kunna 

detekteras och som följd skulle systemet automatiskt kunna utföra en motåtgärd, exempelvis att 

fordonet låses. Detta hade kunnat utföras genom att bilen lyssnar efter kontinuerligt sända signaler i 

nyckelns frekvensband och agerar om den inte känner av att någon sitter i bilen och att bilen ännu 

inte har låsts. Denna typ av attack kan annars av föraren väldigt enkelt elimineras genom att verifiera 

att bilen mottagit låssignalen. 

6.4. Praktiskt experiment 
Under experiment fasen av detta arbete utfördes en störnings attack för att kontrollera om 

låssignaler från bilnycklar kunde störas ut i den grad att de ej registrerades av fordonet. Liknande 

attacker har framgångsrikt utförts i tidigare arbeten och syftet med attacken var att undersöka om 

detta fortfarande var ett hot i ett modernt fordon. För att uppnå en bred grund utfördes attacken 

mot tio olika fordon av olika modeller tillverkade från 2008 till 2017. Av etiska skäl anges ej vilken 

bilmodell experimentet utfördes mot. Detta gjordes för att bilmodell är mer skadlig än nyttig 

information att ange då den kan underlätta arbetet för en illasinnad individ. Då preventiva åtgärder 

för användare kan ses som generella riktlinjer som alla bilägare kan följa behövs inte den specifika 

modellen anges. Utvecklare behöver heller inte få sina modeller uthängda då de redan vet om de 
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komponenter som i detta arbete analyseras som svaga finns i deras modeller. Resultatet av 

experimentet var att bilnyckelns låssignaler i nio ett av tio kunde störas i någon grad. Under fyra av 

attackerna kunde låssignalen helt störas ut, fem attacker visade en fördröjning innan signalen 

registrerades av fordonet och under ett experiment visades ingen effekt. Det fordon där störnings 

attacken misslyckades hade konstruerats för en annan marknad än Europa och använde således en 

annan frekvens för kommunikation än den experimentet var avsedd för. Resultat för experiment 

redovisas i Tabell 8. 

 

Tabell 8. Resultat av störningsattack. 
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7. Diskussion 
Under detta kapitel diskuteras och kritiseras resultatet av arbetet samt de metoder som använts. 

Kapitlet strävar efter att klargöra sambanden mellan tidigare forskning i området samt att visa hur de 

resultat som presenterats skiljer sig.   

7.1. Metod 
Litteraturstudien som utfördes under arbetet inleddes genom att övergripande studera de attacker 

vilka tidigare utförts inom området. Antalet arbeten där attacker utfördes mot system i ett fordon 

visades vara oväntat hög och därav utfördes i ett tidigt en nödvändig avgränsning av vilka trådlösa 

komponenter som skulle vara föremål för analys under arbetet. De fordon som använts under 

tidigare experiment, vilka var föremål för analys, skiljer sig i modell, märke och i vilken marknad de 

anpassats för vilket innebar ett problem då vilka komponenter en bilmodell innehåller kan variera 

beroende på mot vilken marknad den anpassats för. Detta försvårade litteraturstudien då det i tillägg 

till att kartlägga attacker blev nödvändigt att utföra undersökningar om de regelverk och variationer 

av komponenter och standarder som bilar tillverkade i USA delar med bilar tillverkade i Europa. 

För att värdera riskerna i en analys föll valet på metoden DREAD som är en kvalitativ 

informationsanalys vilken producerar olika svar beroende på vem som utför den. Även om 

informationen som skribenten använder för att styrka sina påståenden inte nödvändigtvis behöver 

vara felaktiga kan den slutgiltiga domen bli för lindrig eller sträng om skribenten inte besitter 

tillräckligt bred kunskap eller erfarenhet inom området. Trots att riskmatrisen är övergripande finns 

det kategorier som Discoverability som i arbetets fall gör det svårt och diffust. Med tanke på att all 

information som hämtas och används i arbetet utgår från trovärdiga publicerade arbeten gör att 

kategorin inte kan få ett lågt värde och samtidigt användas som källa för arbetet. Andra metoder för 

en riskanalys, exempelvis CVSS, skulle kunna ge ett mer detaljerat resultat och är något som föreslås 

för ett framtida arbete. 

Att konstruera någon form av motåtgärder för en attack var en av grundtankarna i arbetet men att 

utveckla en åtgärd, även om kravet endast var att den skulle vara teoretisk, visade sig vara mycket 

komplicerat. Genom att analysera en större mängd arbeten, i vilka attacker mot systemen utfördes 

samt generell information om systemet i sig, kunde endast ett fåtal gemensamma faktorer vilka 

möjliggjorde en specifik attack lokaliseras. Dessa faktorer analyserades sedan vidare för att slutligen 

kunna leverera ett lösningsförslag. Fokusering skulle här kunna ha gjorts mot endast en typ av attack 

för att ge ett mer djupgående resultat, i teorin skulle ett helt arbete kunna vigas åt att konstruera 

och implementera en motåtgärd till en attack.  

Vid utveckling av metod för det praktiska experimentet föll valet på en störnings attack vilken var 

förvånansvärt enkel att både förbereda samt utföra. Kostnaden för komponenter var mycket låg och 

den kod som användes okomplicerad. I utformning av de två antenner som användes i experimentet 

var fokusering att störa ut ett så brett område som möjligt. Alternativa antenner, där signalen 

fokuseras i en riktning hade också kunnat användas men med tanke på att en attack som denna kan 

tänkas utföras på stora parkeringsplatser eller dylikt var en antenn som sprider signalen att föredra. I 

efterhand kunde dock även en riktantenn ha konstruerats för att utvärdera skillnader i avstånd på 

vilken utrustningen visats vara framgångsrik. 

Det avstånd som användes mellan bil, nyckel och radiosändare varierade mellan ett par meter till 

runt sex meter men var inte av vikt att notera. Målet var endast att kunna avgöra huruvida attacken 

fortfarande var aktuell.  
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7.2. Resultat 
För att avgränsa antalet bilmodeller vilka kartlagdes fokuserades analysen mot de bilmodeller som 

sålts i störst utsträckning i Sverige men då de alla visades innehålla samma typer av komponenter 

med samma kommunikationsmöjligheter skulle måhända en avgränsning riktad internationellt visat 

ett mer varierat resultat. Faktumet att alla de trådlösa komponenter som analyserades attackerats 

under tidigare arbeten var förväntat men att attackerna kunnat utföras i den utsträckning att kontroll 

över kritiska system beretts var oroväckande.  

Ett av objekten från riskanalysen, TPMS, fick mycket högt riskvärde. Detta är något som inte var 

förväntat då TPMS hittills i publicerade arbeten inte visat sig kunna användas för att komma åt CAN-

bussen. Detta kan bero på att paketen som TPMS-sensorn skickar ut inte har samma uppbyggnad 

som CAN-paket [10]. Falsifierade CAN-paket kan då tänkas inte att tas hänsyn till av den ECU som 

lyssnar på TPMS-sensorn. Faktumet att TPMS fick högre riskvärde än andra attacker där total kontroll 

över bilen kunde erhållas var oroväckande. Varför den fick ett sådant värde ligger i till stor del att 

enheten kunde slås ut och att den kunde aktiveras ur viloläge närsomhelst. Om åtkomst till CAN-

bussen kunnat etablerats via TPMS sensorn hade den förtjänat sitt höga riskvärde. Att utföra 

riskanalysen med annorlunda kriterier för de kategorier som utgör riskvärdet eller att använda CVSS 

istället är något som uppmuntras till framtida arbeten. Orsaken till varför RKE-system bar högst risk 

var något som troligtvis beror på att mer skada går att åstadkomma om en illasinnad fysiskt befinner 

sig i en bil då åtkomst till OBD-II porten kan etableras. Förutom det kan en billig och förhållandevis 

okomplicerad enhet enkelt sättas ihop för att attackera systemet som visas i detta arbetets praktiska 

moment. Utöver det förväntades RKE innebära störst risk då det förutom sina diskuterade svagheter i 

tillägg är den attack som fått störst uppmärksamhet i media.  

Vid utveckling av de motåtgärder vilka presenteras under arbetets resultat del var strävan att 

producera lösningar vilka praktiskt kan implementeras till en låg kostnad. Förslaget att vidareutveckla 

de krypteringsalgoritmer som idag används gjordes på grund av att gemensamt för alla attacker som 

undersökts var att svagheter i nuvarande algoritmer utnyttjats. En integration av ett skydd mot en 

störnings attack är under arbetet något som anses kunna utföras utan större kostnad och är något 

som verkligen behövs då attacken kan utföras med enkelhet. 

Att ett modernt fordon fortfarande skulle vara sårbart för en störnings attack var ett förväntat 

resultat men att den attack som utfördes under arbetets praktiska experiment, med den begränsade 

utrustningen som användes, skulle vara framgångsrik i så stor utsträckning var oväntat. Det fordon 

som ej var mottagligt för attacken visades vara producerat mot den amerikanska marknaden och kan 

således ha utrustats med en annan typ av system som opererar på en annan frekvens. Detta kunde 

dock ej konstateras med säkerhet vid experimentets utförande. 

Detta arbete särskiljer sig från tidigare arbeten genom att delge en nulägesanalys av vilka trådlösa 

komponenter ett fordon innehar samt att värdera och rangordna de risker enheterna utgör. Då 

utvecklingen visar att elektroniska enheter ökar i både antal och komplexitet ger detta arbete en 

indikation på vilket område störst fokusering bör läggas på. Likt tidigare arbeten, exempelvis 

Robustness of Remote Keyless Entry Systems to Intentional Electromagnetic Interference, visade 

resultatet av störnings attacken att biltillverkare ej åtgärdat kända svagheter då även denna 

grundläggande attack fortfarande är effektiv. 
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8. Slutsats 
Arbetet visar att vanligt förekommande trådlösa komponenter under tidigare experiment attackerats 

framgångsrikt.  

Vanligt förekommande komponenter i ett modernt fordon är RKE, TPMS samt IVI vilka samtliga 

kommunicerar över protokollet CAN. RKE system har påvisats inneha svagheter i dess 

autentiseringsmetod vilket lett till att systemets krypteringsnyckel utvunnits [5] samt att systemen är 

sårbara för vidarebefordrings och störnings attacker [31] [33]. TPMS saknar skydd mot förfalskade 

signaler eller överbelastningsattacker och kan därför enkelt lamslås eller luras till att sända falsk data 

till fordonet [28].  IVI-system har visats ha svagheter i dess bluetooth kommunikation vilken hos vissa 

system är tillgänglig för en yttre anslutning utan att kräva förare på verifiering. Denna anslutning kan 

sedan användas för att exekvera kod på målenheten. Svagheter med bilens telematikenhet ligger i 

att den används för att hämta uppdateringar genom att "ringas in" till bilen. Detta möjliggör en 

förfalskning av signalen vilket i sin tur kan användas för att kompromettera signalen och att sedan 

exekvera kommandon [7]. Applikationen Mirrorlink har visats innebära en svaghet då den saknar en 

säker parningsmetod vilket kombinerat med att kommandon från applikationen kan exekveras på IVI-

systemet [27]. 

Vidare konstateras att dessa trådlösa komponenter alla finns hos de fem mest sålda bilmodellerna i 

Sverige under 2016. Slutsatsen av detta är, om inga vidareutvecklingar gjorts i systemen, att en stor 

andel av fordon på den svenska marknaden idag är sårbar för ett flertal väldokumenterade attacker 

vilket dementerar den allmänna uppfattningen att ett fordon tillverkat under senare år nödvändigtvis 

innehar en högre säkerhet än ett äldre fordon. Då det praktiska experimentet konstaterar att en av 

de enklare attackerna fortfarande innebär ett hot mot ett modernt fordon bekräftas att biltillverkare 

ej åtgärdat hotet och således kan slutsatsen dras att de antingen klassat bristerna som ringa eller 

aktivt undvikit att åtgärda problemen av andra orsaker.  

Det går med enkelhet konstatera att dagens bilar innehar säkerhetsbrister och att biltillverkare bör 

åtgärda de mer allvarliga brister deras system innehar samt att i framtiden kontinuerligt utvärdera 

nya system och komponenter i ett perspektiv mer fokuserat på säkerhet. Om ingen åtgärd tas för att 

motverka de attacker vilka visats innebära kritiska hot mot säkerheten i ett fordon är sannolikheten 

hög att dessa vidareutvecklas till att på ett mer effektivt sätt utnyttja bristerna. 

 

 

 

 

 

 



 
I 

 

9. Referenser 
 

[1]  A. C. F. R. S. P. T. K. Karl Koscher, ”Experimental Security Analysis of a Modern Automobile,” 

University of Washington, 2010. [Online]. Available: http://www.autosec.org/pubs/cars-

oakland2010.pdf. [Använd 21 Februari 2017]. 

[2]  Statistiska centralbyrån, ”Statistikdatabasen,” Statistiska centralbyrån, 8 Mars 2017. [Online]. 

Available: http://www.statistikdatabasen.scb.se. [Använd 8 Mars 2017]. 

[3]  R. Currie, ”Developments in Car Hacking,” SANS Institute, 2015. 

[4]  J. Wetzels, ”Broken keys to the kingdom,” Kerckhoffs Institute, 2014. [Online]. Available: 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1405/1405.7424.pdf. [Använd 2 Februari 2017]. 

[5]  R. Verdult, F. Garcia och J. Balasch, ”Gone in 360 Seconds: Hijacking with Hitag2,” 2012. 

[Online]. Available: https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity12/sec12-

final95.pdf. [Använd 25 Februari 2017]. 

[6]  T. Eisenbarth, T. Kasper, A. Moradi, C. Paar, M. Salmasizadeh och M. Manzuri Shalmani, ”On the 

Power of Power Analysis in the,” 2008. [Online]. Available: 

https://www.iacr.org/archive/crypto2008/51570204/51570204.pdf.  

[Använd 24 Februari 2017]. 

[7]  D. M. B. K. D. A. H. S. S. Stephen Checkoway, ”Comprehensive Experimental Analyses of 

Automotive Attack Surfaces,” 2011. [Online]. Available: http://www.autosec.org/pubs/cars-

usenixsec2011.pdf. [Använd 27 Februari 2017]. 

[8]  C. D. Mulrow och A. Oxman, ”Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions,” 

1994. 

[9]  Microsoft, ”Threat Modeling,” Microsoft, Juni 2003. [Online]. Available: 

https://msdn.microsoft.com. [Använd 14 April 2017]. 

[10]  C. Smith, The Car Hacker´s Handbook, San Fransisco: No Starch Press, 2016.  

[11]  Forum of Incident Response and Security Teams, ”Forum of Incident Response and Security 

Teams,” 10 Juni 2015. [Online]. Available: https://www.first.org. [Använd 12 Mars 2017]. 

[12]  International Organization for Standardization, ”ISO 26262,” International Organization for 

Standardization, 2016. 

[13]  M. Rabe, ”Volvo USA fimpar V70 och S80 V8,” Teknikens Värld, 26 Mars 2010.  

[14]  Volkswagen, Volkswagen Golf GTD Manual, Volkswagen, 2016.  

[15]  Volkswagen, Volkswagen Passat, Volkswagen, 2016.  

[16]  Volvo, XC60 Ägarmanual, Volvo, 2016.  

[17]  Volvocars, ”Volvo On Call,” Volvocars, 2017. 



 
II 

 

[18]  Volvo, V70 XC70 Ägarmanual, Volvo, 2016.  

[19]  Volvo, V60 Ägarmanual, Volvo, 2016.  

[20]  National Instruments, ”ECU Designing and Testing using National Instruments Products,” 

National Instruments, 7 November 2009. [Online]. Available: http://www.ni.com/white-

paper/3312/en/. [Använd 21 Februari 2017]. 

[21]  C. Miller och C. Valasek, ”Adventures in Automotive Networks and Control Units,” 2013. 

[22]  International Organization for Standardization, ”ISO 11898-1:2015,” International Organization 

for Standardization, December 2015. [Online]. Available: 

https://www.iso.org/standard/63648.html. [Använd 12 Mars 2017]. 

[23]  Sauer-Danfoss, ”CAN Controller Area Network,” Sauer-Danfoss, Augusti 2001. [Online]. 

Available: 

http://files.danfoss.com/documents/can%20controller%20area%20network%20technical%20i 

nformation%20manual/bln-96-9916-e.pdf. [Använd 15 Mars 2017]. 

[24]  MirrorLink, ”MirrorLink,” Januari 2017. [Online]. Available: http://www.mirrorlink.com/. 

[Använd 13 Mars 2017]. 

[25]  Apple, ”Apple CarPlay,” Apple, 2017. [Online]. Available: http://www.apple.com/ios/carplay/. 

[Använd 13 Mars 2017]. 

[26]  Google, ”Android Auto,” Google, 2017. [Online]. Available: https://www.android.com/auto/. 

[Använd 13 Mars 2017]. 

[27]  S. Mazloom, M. Rezaeirad och A. Hunter, ”A Security Analysis of an In Vehicle Infotainment and 

App Platform,” George Mason University, Virginia, 2015. 

[28]  I. Rouf, R. Miller, H. Mustafa, T. Taylor, S. Oh, W. Xu, M. Gruteser, W. Trappe och I. Seskar, 

”Security and Privacy Vulnerabilities of In-Car Wireless Networks: A TirePressure Monitoring 

System Case Study,” University of South Carolina, Columbia, 2010. 

[29]  R. Verdult och F. Garcia, ”Dismantling Megamos Crypto: Wirelessly Lockpicking a vehicle 

immobilizer,” Radboud University, Nijmegen, 2013. 

[30]  A. I. Alrabady och M. M. Syed, ”Analysis of Attacks Against the Security of Keyless-Entry 

Systems for Vehicles and Suggestions for Improved Designs,” IEEE, 2005. 

[31]  A. Francillon, B. Danev och S. Capkun, ”Relay Attacks on Passive Keyless Entry and Start Systems 

in Modern Cars,” ETH, Zürich, 2010. 

[32]  N. Thakur och A. Sankaralingam, ”Introduction to Jamming Attacks and Prevention Techniques 

using Honeypots in Wireless Networks,” SRM University, Chennai, 2013. 

[33]  S. van de Beek, R. Vogt-Ardatjew och L. Frank, ”Robustness of Remote Keyless Entry Systems to 

Intentional Electromagnetic Interference,” University of Twente, Enschede, 2014. 



 
III 

 

[34]  A. Richardson, ”SECURITY OF VEHICLE KEY FOBS AND IMMOBILIZERS,” Tufts University 

Department of Computer Science, 2015. 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Armend Mehmeti

Peter Warling


