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Förord
Detta examensarbete är vårt bidrag till vetenskapen och är den sista och avslutande delen i 

programmet IT-forensik och informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad. Vi vill tacka 

närstående för stödet vi fått som gjort det möjligt att fullfölja projektet. Tack Thomas Lithén för 

förtroendet att låna teknisk utrustning som möjliggjort delar av experimenten. Vi riktar även ett stort

tack till vår handledare Urban Bilstrup som motiverat oss i med och motgång. Sist men inte minst 

tackar vi alla andra som på något sätt stöttat och motiverat oss.
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Abstrakt
Genom att använda enkla medel i de undersökande experiment som utförts påvisas fortsatt stora 

brister i RFID-säkerheten hos MIFARE-enheterna. Där dyr och avancerad utrustning tidigare varit 

ett krav för att utnyttja bristerna kan nu betydligt billigare och mer lättillgänglig utrustning 

användas. Med hjälp av en Arduino och en mobiltelefon kan exempelvis resekort, passerkort och 

bankkort läsas av och delvis eller helt kopieras för att utnyttjas i ont syfte. Diskussion förs kring 

CIA-triangelns tre delar, konfidentialitet, integritet samt tillgänglighet. I och med att det i dag är 

mer eller mindre omöjligt att välja bort RFID-tekniken, ger examensarbetet även förslag på 

lösningar till de säkerhetsbrister som påvisas. Utöver detta tar uppsatsen även upp RFID-relaterade 

brott samt den pågående rättegång där en busschaufför misstänks för bedrägeri genom att sälja 

falska resekort.
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Kapitel 1 

Introduktion 

Historia och bakgrund, syfte samt problemställning med avgränsning och problematisering. 

1.1 Historia och bakgrund

I samband med att detta examensarbete påbörjades kontaktades Polisen för att undersöka om det 

fanns något dokumenterat fall av bedrägeri med hjälp av RFID-tekniken och det fanns det inte 

enligt svaret som inkom den 24 januari [1]. 25 mars publicerades ett antal artiklar [2, 3, 4] om en 

pågående rättegång om en busschaufför som arbetade för Östgötatrafiken. Han har enligt artiklarna 

manipulerat resekort och sedan sålt dessa för egen vinning. Åklagare Kokkonen uttalar sig så här i 

[2]: 

“Det svåraste för mig personligen är att förstå hur det gått till, hur han har gjort. För det här är 

tekniskt avancerat.”

Är det verkligen så "tekniskt avancerat" som åklagaren får det att låta?

RFID-tekniken kan härledas tillbaka så långt i tiden som till andra världskriget. Radarn som 

upptäcktes redan 1935 användes för identifiering av flygplan i luftrummet men det fanns inget sätt 

att veta om det var fiender eller allierade. För att identifiera typen av flygplan som kunde ses av 

radarn visade det sig att när flygplanen rollade återgavs en unik radarbild beroende på vilken 

flygplanstyp det var. Detta var den första typen av RFID som användes och kallades för 

identification, friend or foe (IFF) [5]. Under 1950 och 1960-talet gjordes stora framsteg inom 

tekniken vilket gjorde att intresset för RFID under 1970-talet ökade och på 1980-talet hade tekniken

kommit så långt att den kunde bli kommersiell och implementeras fullt ut. Under 1990-talet 

fortsatte utvecklingen och många stora företag började intressera sig för tekniken varpå standarder 

som till exempel CEN som var en standard för elektroniska vägtullar inom Europa. Under 2000-

talet har tekniken förfinats och enheterna har blivit allt mindre och kostnader har gått ner. Detta har 

gjort att RFID numera är en stor del av vardagen och finns i stora delar av vårt samhälle [6].

1



Radiofrekvensidenifikation eller RFID är en teknik som använder sig av elektromagnetiska fält för 

att överföra information mellan två enheter varav den ena är en läsare och den andra är en sändare. 

Det finns i dag två olika typer av RFID-tekniker. Den ena förlitar sig på att sändaren har ett inbyggt 

batteri som energikälla för att försörja komponenterna i enheten. Denna teknik kallas aktiv RFID. 

Den andra tekniken som kallas passiv RFID använder sig inte av något batteri. Den förlitar sig 

istället på att läsaren med hjälp av en spole skickar ut energi till sändaren och att läsaren på så sätt 

används som energikälla för att försörja sändaren och dess komponenter. Båda teknikerna tillåter 

informationsutbyte utan fysisk kontakt vilket innebär ett antal olika säkerhetsbrister [7, 8].

I och med att kostnaden för RFID gått ner har RFID blivit mer populärt och används i allt fler 

sammanhang. Redan 2007 fanns det exempelvis någonstans mellan 20 och 55 miljoner kreditkort 

med RFID i USA [9]. Några exempel på vanliga användningsområden är i dag betalkort, pass, 

passerkort, busskort, produktinformation i butiker, olika lagersystem och till och med visitkort. De 

nya europeiska passens RFID innehåller utöver saker som namn och personnummer även 

biometrisk information som till exempel fingeravtryck [8]. Den ovetande användaren av RFID-

tekniken kan utan att ens själv aktivt ha använt den bli utsatt för att någon tar del av oerhört känslig 

information som finns lagrad på enheten och använder den för egen vinning.

Tidigare arbeten har både skrivit teoretiskt [7, 10] och utfört tester [9, 11, 12] som handlar om 

säkerhet och svagheter i RFID. Konferensartikeln RFID security issues & challenges [13] handlar 

exempelvis om ett antal attacktyper som exempelvis spoofing, man-in-the-middle och kloning. Som

synes finns det en del relativt nytt teoretiskt skrivet om RFID men de praktiska experimenten är i 

dag några år gamla och/eller utförda med dyr och avancerad utrustning. Som exempel så utförde 

Vulnerabilities in First-Generation RFID-enabled Credit Cards [9] sitt experiment för mer än tio år 

sedan. Andra artiklar som exempelvis On the Security of RFID Authentication Protocols [14] 

handlar om autentiseringsprocessen och dess svagheter vilket även det är en möjlig väg in i 

säkerhetsaspekten av RFID.

Redan 2009 skrev IDG [15] om hur enkelt en person kunde samla in passnummer genom att åka 

runt i San Francisco. 2016 skriver Sveriges Radio [16] om vad en hackare skulle kunna göra med ett

pass som innehåller RFID-teknik. En slutsats skulle kunna vara att ingenting hänt med säkerheten 

under dessa år. Det är inte bara pass det skrivs om utan även de nya bankkorten som innehåller 

RFID-chip. Sveriges Television har 2017 [17] utfört tester som visar på svagheten i de nya korten. 
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De nämner även att ett nytt EU-regelverk som håller på att tas fram förmodligen inte kommer lösa 

problemet med scanning av korten.

CIA eller Confidentiality (Konfidentialitet), Integrity (Integritet) och Availability (Tillgänglighet) är

tre viktiga beståndsdelar i informationssäkerhet [18]. Om dessa tre punkter tillsammans, i ett perfekt

scenario skulle skapa en liksidig triangel, hur skulle en CIA-triangel som handlar om RFID se ut i 

dag?

En av fördelarna med RFID-tekniken är att den är oerhört smidig att använda (Availability i CIA). I 

och med att det är så pass smidigt att använda kan det även bli smidigt och enkelt för tjuven att 

komma över informationen. Under 80 och 90-talet pratades det enligt författarnas egna erfarenheter 

mycket om att skydda sitt bankkort rent fysiskt för att det inte ska falla i orätta händer.

Då det är allt fler människor i vårt samhälle som vill ha och använda RFID-tekniken är det inte svårt

att förstå varför tekniken har blivit så populär som den har blivit. Tidigare utfördes en transaktion 

genom att dra kortet eller föra in det i en läsare, för att sedan vänta på att skriva in pin-koden innan 

transaktionen kunde färdigställas. Med RFID-tekniken går det istället att genomföra transaktionen 

genom att enbart hålla upp betalkortet mot en läsare. I och med att den nya tekniken gör det 

betydligt snabbare att utföra en transaktion och inte kräver personal som är delaktig i proceduren 

finns det stora vinningar att göra för butiker och företag.

Med det sagt är det uppenbart att det finns stora fördelar i tillgängligheten med RFID-tekniken, men

hur ser det ut med integriteten? Den informationen som finns på de olika medierna kan vara till 

exempel biologisk information, kreditkortsuppgifter eller personnummer. I och med att detta är 

känsliga uppgifter för alla och inte är något man i normala fall kanske vill dela med sig av, är det 

viktigt att datan inte kan förändras om man själv inte godkänt denna förändring.

För att säkerställa att informationen dels inte kan förändras och/eller stjälas behöver data ofta vara 

konfidentiell. Detta innebär att om någon kommer över datan genom till exempel kopiering av 

informationen i RFID-chippet eller genom att kopiera signalen mellan RFID-sändaren och 

mottagaren så bör den vara oläslig för obehöriga. Detta kan den till exempel bli genom olika former

av kryptering. Om informationen är oläslig för den som försöker ta del av den utan medgivande, har

den personen ingen nytta av den.
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Finansinspektionen kommer enligt en artikel från 2018 som återfinns hos SVT att agera om de 

skulle få indikationer på att de nya kontaktlösa korten skulle vara osäkra [19]. Detta är ett lysande 

argument till varför detta arbete behövs. Om avancerad och dyr utrustning inte längre behövs för att

utföra attacker mot RFID-tekniken skulle fler människor kunna utnyttja detta. Denna information 

skulle Finansinspektionen enligt tidigare uppgift vara intresserad av för att kunna agera om det 

bedöms som nödvändigt. Att utredningsmöjligheter mot kortbedrägerier skulle finnas är enligt Jan 

Olsson vid polisens nationella bedrägericenter, "...patetiskt att tro." [20].

1.2 Syfte

Detta examensarbete ska med bakgrund och information från tidigare arbeten behandla möjligheten 

att utnyttja svagheter i RFID-tekniken med enklare och billigare metoder än vad som tidigare 

använts. Detta för att belysa potentiella säkerhetsproblem i RFID-tekniken som används till 

vardags. 

1.3 Problemställning

Är det möjligt att med enklare metoder och billigare utrustning utnyttja svagheter i dagens RFID-

teknik? Utifrån syftet har tre problemformuleringar valts ut.

1. Kartläggning av RFID-tekniken och de säkerhetslösningar som används.

2. Identifiering av potentiella svagheter hos dessa säkerhetslösningar.

3. Lösningsförslag för de identifierade svagheterna.

Genom att svara på dessa problemformuleringar kommer arbetet kunna belysa de säkerhetsbrister 

som dyker upp. Detta görs genom genom att använda lättillgänglig utrustning och enkla metoder för

att läsa av och kopiera informationen på RFID-chip. Där det är möjligt kommer även 

lösningsförslag för de identifierade svagheterna att diskuteras.

1.3.1 Avgränsningar

Eftersom RFID är ett väldigt brett ämne kommer experimentet i huvudsak fokusera på MIFARE 

Classic då det är ett väldigt vanligt märke på de integrerade kretsarna i vanliga passer och betalkort 

[21]. Utöver att fokusera på MIFARE-chippen kommer huvudfokuset ligga på den passiva RFID-

tekniken då den i dag är oerhört lättillgänglig. En annan typ av avgränsning är den tillgängliga 

utrustningen. Fler avgränsningar kan tillkomma allteftersom experimentet fortskrider. 
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1.3.2 Problematisering

Problemet med dessa problemformuleringar skulle kunna ses som att det redan finns mycket skrivet

om RFID-säkerheten. Några exempel på detta är de vetenskapliga artiklarna [7, 9, 13] samt de icke 

vetenskapliga artiklarna [15, 16, 17]. Problemformuleringarna har utifrån vetenskapliga artiklar 

samt experimenten [9, 22, 12] valts ut eftersom dessa artiklar och experiment varken behandlar 

billig eller lättillgänglig teknik vilket detta examensarbete ska göra. De tidigare nämnda icke 

vetenskapliga artiklarna behandlar möjligheten att utnyttja svagheter i RFID men går inte in på 

djupet i tekniken eller vilken utrustning som användes i deras experiment. Eftersom det inte framgår

kan det vara så att den tekniska utrustningen de använt är oerhört avancerad och att Proxmark som 

användes i [22] eller liknande dyr och avancerad teknik behövs för att ens kunna få ut någon data ur

chippen.  
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Kapitel 2

Metod

För att svara på problemformuleringarna kommer under detta kapitel en litteraturöversikt och ett 

vetenskapligt experiment behandlas.

2.1 Litteraturöversikt

För att förstå problematiken och undersöka vad som behöver förbättras inom ämnet och vad som 

behöver uppdateras kommer till en början en litteraturöversikt att utföras. Med litteraturöversiktens 

hjälp kommer en större och bredare insikt hjälpa till att välja vilken eller vilka metoder som blir 

lämpligast att använda i experimentet för att kunna svara på de problemställningarna som är 

aktuella för experimentdelen. De metoder som är tänkta att användas kan kanske allteftersom 

kunskapen blir större leda till att de justeras för att på bästa sätt få korrekta och tillförlitliga resultat. 

Översikten kommer att presenteras i kronologisk ordning för att på ett enkelt sätt skapa sig en bild 

av utvecklingen av säkerheten.  

2.2 Experiment

När litteraturöversikten utförts kommer ett experiment utföras. Problemställningen handlar i grund 

och botten om möjlig bristfällig RFID-säkerhet. Därför går experimentet ut på att läsa av 

informationen som finns på ett kort och sedan skriva den till ett annat kort. För att testa detta anses 

ett experiment vara det lämpligaste metodvalet för att få så exakta och objektiva resultat som 

möjligt. Utöver detta ska ett bra experiment även kunna återskapas av andra med adekvat kunskap 

för att bekräfta resultatet.

Eftersom arbetet ska behandla lättillgänglig och billig teknik för avläsning och kopiering kommer 

en Arduino Uno samt en RFID-modul [23] för denna och sedan ett antal RFID-enheter införskaffas. 

Med dessa bör relativt enkla experiment kunna utföras under kontrollerade former för att utesluta 

juridiska och etiska problem som skulle kunna uppstå om vanliga bankkort skulle läsas av. Utöver 

detta kommer även två olika smartphones användas som komplement till en Arduino för att vidare 

undersöka möjligheten att läsa av och kopiera andra kontaktlösa kort med hjälp av telefonernas 

NFC-funktion.
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Denna metod ska tillsammans med litteraturöversikten kunna svara på om säkerheten samt 

avläsningstekniken inom RFID förbättrats jämfört med tidigare tester så som i [9] samt i [22]. De 

tre problemformuleringarna som valts ut bör efter experimentet kunna besvaras.

2.3 Problematisering

Det finns minst ett tidigare arbete [9] som behandlar betalkortssäkerheten hos kort med RFID i 

USA. Eftersom de kunde utföra experiment på ett antal olika betalkort bör det juridiska problemet 

inte vara ett alltför stort problem så länge de juridiska avtalen inte förändrats sedan 2007 eller 

skiljer sig åt mellan länderna. Om de juridiska problemen med kopiering av exempelvis bankkort 

blir för stort finns det ett annat arbete [24] som löst problemet genom att emulera kontaktlösa kort. 

Ett mer tekniskt problem med experimentet skulle kunna vara att RFID-säkerheten utvecklats och 

förändrats och att experimenten inte går att utföra på samma eller ens liknande sätt som i [9] eller i 

[12]. 

Utöver att själva RFID-chippen kan ha utvecklats kan även avläsningsverktygen ha gjort det. 2012 

skrevs ett examensarbete [22] där dyr och avancerad teknik för avläsning och kopiering av RFID 

användes för att lyckas kopiera datan trådlöst. Eftersom denna uppsats istället kommer att behandla 

billig och lättillgänglig utrustning kan detta leda till att resultatet i experimentet som ska utföras 

kommer skilja sig från de tidigare experimentens resultat då annan utrustning kommer att användas.

Trots detta är det viktigt att utföra det tänkta experimentet för att kunna kartlägga hur säkerheten ser

ut i dag och därigenom belysa de möjliga svagheterna i RFID-tekniken. I och med att ett begränsat 

antal kort kommer testas i experimenten kan det vara så att resultaten som kommer att redovisas 

inte representerar hela spektrat av kort som finns tillgängliga på marknaden.

2.4 Etiskt ställningstagande

Det är viktigt att avläsningen och kopieringen sker under kontrollerade former för att säkerställa att 

ingen obehörig kan använda datan som kommer samlas in. Utöver detta kommer datan och 

utrustningen anonymiseras så långt som det är möjligt för att undvika attacker mot specifika bolag 

och organisationer. För att testa den kopierade informationen kommer medgivande behövas och 

inga tester av denna data kommer utföras på riktiga system utan medgivande av ansvarig person. 

Det är viktigt att detta examensarbete inte ses som en manual om hur en person hackar RFID men 

det är samtidigt viktigt att experimentet är replikerbart för att det ska vara ett bra vetenskapligt 
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experiment. Originaldatan som samlas in kommer enbart användas i experimentet och senare 

destrueras med lämpliga metoder för att undvika att obehöriga kommer över den. Utöver detta 

kommer Code of Conduct and Ethics i boken CEHv9: Certified Ethical Hacker Version 9 Study 

Guide [25] att följas för att undvika andra möjliga etiska problem. 
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Kapitel 3

Litteraturöversikt

2007 presenterade T. S. Heydt-Benjamin tillsammans med ett antal andra personer sina testresultat i

artikeln Vulnerabilities in First-Generation RFID-enabled Credit Cards [9]. Det de testat var RFID-

säkerheten i vanliga kreditkort med hjälp av två stycken kommersiella RFID-läsare och 20 stycken 

kontaktlösa kreditkort. Metoderna de använt skiljer sig åt baserat på vilket experiment som utfördes.

För denna rapports del är det i huvudsak experimentet som handlar om skimming som är intressant 

eftersom avsaknad av oscilloskop gör eavesdropping och replay-experimenten svåra eller omöjliga 

att utföra på samma sätt som de utfört dessa på. Testresultaten visar på svagheter i RFID-tekniken 

eftersom alla kort de testade överförde kortnummer, kortinnehavare och utgångsdatum i klartext. 

Denna information kombinerades sedan med telefonnummer och adresser för att utföra 

beställningar på Internet från handlare som inte kräver CVC-kod. Ett förslag på motåtgärd som tas 

upp är Faraday-burar i form av plånböcker och ett annat är bättre kryptografi.

Journalen Security Risks Associated with Radio Frequency Identification in Medical Environments 

[26] från 2011 behandlar säkerhetsproblem i RFID-tekniken ur ett medicinskt perspektiv. En attack 

som tas upp är attacker mot Unique Item Identifier eller UII där det i teorin skulle gå att ändra 

patient a:s UII till patient b:s UII vilket innebär att patient a skulle se ut att vara patient b. Detta är 

enligt journalen dock något som lagras i ett skrivskyddat minne. Utöver detta behandlar den ett 

antal andra olika attacktyper såsom denial-of-service och man-in-the-middle som inte anses vara 

relevanta för de experiment som kommer utföras i detta arbete. Ett antal lösningsförslag tas upp där 

kryptering och autentisering anses vara av värde för denna uppsats. 

2012 utförde Tiina Loukusa tester på inpasseringssystem i examensarbetet Analys av säkerheten av 

RFID i inpasseringssystem [22]. Testerna utfördes bland annat mot MIFARE Classic-kort med hjälp

av verktyget Proxmark3. På sida 41 skrivs "För att utföra ett kloningsangrepp på en Mifare 

Classic-etikett krävs i dagsläget mer teknisk kunskap och modifiering behöver utföras av de verktyg

som finns tillgängliga.". Vidare ger Tiina även förslag på fortsatta arbeten som bland annat handlar 

om uppsnabbning, utveckling av program samt kloningsangrepp under olika omständigheter. 
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2013 behandlar Engels et al. [27] ett antal olika typer av attacker mot RFID generation 2. Det 

området är till viss del utanför detta arbete då denna uppsats inte behandlar just generation 2. Trots 

detta ses artikeln som relevant eftersom fyra stycken olika attacker listas. Dessa attacker antas vara 

vanliga typer av attacker då tidigare arbeten som listats i detta avsnitt också behandlat dem. Artikeln

går in på AES-kryptering vilket inte är aktuellt för exempelvis MIFARE Classic som kommer testas

i denna uppsats på grund av att dessa använder en annan typ av kryptering.

2013 tar även artikeln RFID Security Issues [7] upp säkerhetsbrister i RFID-tekniken och ett antal 

attacker mot dessa. Den berättar för läsaren att att RFIDs största risker är integritet och autentisering

och ger några exempel på verkliga situationer som skulle kunna uppstå. Spoofing, eavesdropping, 

kloning och man-in-the-middle är några av attackerna som listas. Kloning och möjligtvis spoofing 

är de attacktyper vilket bedöms vara intressanta för denna uppsats. Spoofing skulle enligt författarna

av artikeln kunna användas för att förändra priset i en butik genom att alternera datan och skriva 

den till en blank RFID-tagg medan kloning skulle innebära att göra en exakt kopia av en tagg. 

Slutsatsen de kommer fram till är att RFID har sina användningsområden men säkerheten är på 

grund av den låga kostnaden och dess begränsningar bristfällig och inte alls tillräcklig.

I [28] diskuteras två möjliga risker med RFID-tekniken. RFID skulle potentiellt kunna användas för

att spåra och analysera människor utan deras vetskap. Att kartlägga personens position genom att 

konstant läsa av just det RFID-chippet i läsare som är utplacerade på väl valda positioner skulle 

alltså vara möjligt. Den andra risken som tas upp är risken att någon obehörig läser av datan i 

RFID-chippen för att på så sätt utläsa information om exempelvis arbetsplats och medicinsk status 

hos innehavaren av chippet. Hur dessa risker skulle kunna elimineras med hjälp av 

säkerhetsprotokoll hos RFID-tekniken diskuteras ingående innan ett lösningsförslag presenteras. 

Lösningsförslaget bedöms av artikelförfattarna vara för dåligt för den riktiga världen även om det är

en bättre lösning jämfört med den existerande de jämför med. 

2017 skriver S. Jeřábek et al. i [24] bland annat om osäkerheten i autentiseringssystem som bara 

använder UID (Unique IDentifier) som finns i RFID-chippet som autentiseringsmetod. Författarna 

beskriver sedan deras emulator de byggt och berättar att den kan användas för att spoofa bland 

annat UID som skickas i klartext.
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Kapitel 4

Teori

Detta kapitel ger läsaren en tydligare bild av viktiga tekniker som förklarar resultatet respektive 

tillvägagångssättet i det kommande experimentet. 

4.1 MIFARE Classic

Enligt produktdatabladet [29] består MIFARE Classic av sexton sektorer med fyra block i varje 

sektor. Varje sektor har 64 byte med utrymme vilket ger en total kapacitet av 1024 kB(1K). Det 

första blocket i den första sektorn innehåller UID och tillverkarinformation. Denna del av kortet är 

skrivskyddad. Alla sektorer utom sektor noll har tre datablock med sexton byte vardera tillgängliga 

för att spara information. Sektor noll har bara två på grund av platsen som informationen för UID 

och tillverkare tar. Det sista blocket i varje sektor kallas för sektor trailer och innehåller flaggor för 

åtkomstbehörighet, dessa kallas access bits. De olika behörighetsnivåerna som kan ställas in med 

hjälp av flaggorna är för att bestämma vilken typ av access som ska ges. De olika 

accessbehörigheterna är read, write, increment, decrement, restore och transfer. Blocket innehåller 

även nycklarna som används för att kryptera informationen på korten. Det finns två olika nycklar i 

varje sektor trailer. Nyckel A är obligatorisk medans nyckel B är valfri att använda. Om nyckel B 

inte används kan utrymmet för nyckel B användas till att lagra annan information. Alla MIFARE 

kort har en så kallad SelectAcKnowledge (SAK) kod. För MIFARE Classic har den koden det 

hexadecimala värdet 0x08. För autentisering och kryptering på MIFARE Classic vid datautbyte 

mellan enheter används Crypto-1 stream cipher. Säkerheten i Crypto-1 kryptot bedöms i dag vara 

otillräcklig [30, 31, 32]. 

4.2 NFC 

NFC (Near Field Communication) är en teknik som bygger på radioteknik och möjligheten att 

använda dess vågor som en bärare av information. NFC opererar i frekvensområdet 13.56 MHz. I 

NFC-utrustning är antennen utformad på ett sätt som gör att den endast tillåter liggande radiovågor, 

på grund av utformningen av antennen som används i utrustningen begränsas avstånden som 

tekniken kan användas över. I de flesta fall kan data utbytas mellan utrustning upp till ett avstånd av
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fyra centimeter [11]. Den första mobiltelefonen försedd med NFC var Nokia 6131 och kom 2006 

[33]. Sedan dess används tekniken och appliceras i de flesta mobiltelefoner. En mobiltelefon 

försedd med NFC ger stora möjligheter till olika betalningslösningar och informationsutbyte mellan

enheter. Google Wallet är ett exempel på en betalningslösning som stödjer Mastercard, PayPass och 

PayPal. NFC använder sig av två olika ISO-standarder, ISO/IEC 14443 och ISO/IEC 18000-3. 

ISO/IEC 14443 definierar korten som används och ISO/IEC 18000-3 används för att definiera 

kommunikationen som används.  

4.3 RFID - UID

UID (Unique Identifier) är information på korten som gör att varje kort blir ett unikt kort och inte 

kan förväxlas med ett annat. Vid tillverkning av kort blir de programmerade med sitt unika UID. 

Detta innebär att även tomma eller blanka kort som ska användas till olika projekt redan har den 

informationen. På grund av att detta är känslig information och används för att identifiera och 

verifiera att kortet är just det kortet och inte något annat är tanken att denna informationen inte ska 

gå att skrivas över utan endast ska gå att läsa av. Kortens UID återfinns i de första fyra databyten i 

sektor noll på block noll på korten. Denna del av korten (block noll) har egenskapen av att endast 

vara läsbar [21]. 
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Kapitel 5

Empiri

Detta kapitel handlar om resultatet av experimentet och hur experimentet genomfördes och vilka 

enheter som användes.   

5.1 Enheter

Detta avsnitt behandlar de olika RFID-enheter som testats i experimenten. En kort sammanställning 

presenteras i tabell 1 under 5.1.5.  

5.1.1 RFID-taggar

Taggarna som används i experimenten kan delas in i två klasser. De enheter som avläses och de 

enheter som skrivs till. Alla enheter är av typen MIFARE. Chippen som används för att skriva till 

kan delas in i ytterligare två grupper. Dessa grupper är chip i kort eller andra enheter som finns 

tillgängliga för inköp i Sverige och chip som finns i kort som beställts från Kina. Korten från Kina 

har egenskapen av att block noll inte är skrivskyddad som de korten som finns tillgängliga i 

Sverige. Den RFID-tagg som medföljde vid inköp av RC522-modulen kommer hädanefter 

benämnas som RFID-tagg 1. Kortet från Kina kommer att benämnas som Kinakort 1. Se illustration

1 för bild på RFID-tagg 1 samt Kinakort 1.
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Illustration 1: t.v. RFID-tagg 1, t.h. Kinakort 1 som båda används i experimentet



5.1.2 Passerkort

Passerkortet som visas i illustration 2 är ett kort som används dagligen för att kunna ta sig in i 

områden med begränsad behörighet. Utöver detta används kortet för att kunna utföra operationer 

som inte går att utföra utan rätt kort. Kortet innehåller utöver RFID-chipp en magnetremsa som inte 

kommer behandlas i denna uppsats. Kommer fortsättningsvis benämnas som Passerkort 1.

5.1.3 Resekort

Två stycken olika resekort från samma bolag. Korten fungerar som månadskort eller som reskassa 

för länstrafik i ett stort län i Sverige. Kommer fortsättningsvis benämnas som Resekort 1 respektive 

Resekort 2. Eftersom korten ser likadana ut visas enbart Resekort 1 i illustration 3.
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Illustration 2: Passerkort 1 som används i experimentet



5.1.4 Bankkort

Ett vanligt Visakort utfärdat av en svensk storbank och ett annat MasterCard från en annan 

storbank. Korten har den kontaktlösa betalfunktionen tillgänglig och aktiverad. Kortnumren 

kommer av säkerhetsskäl inte redovisas om dessa går att läsas av. Dessa kommer fortsättningsvis 

benämnas som Visakort 1 respektive MasterCardkort 1. Båda korten har synlig kortinformation och 

utgångdatum på framsidan. På baksidan återfinns CVV respektive CVC-koden. 

5.1.5 Sammanställning av enheterna

Enhet Beskrivning

RFID-tagg 1 Taggen som medföljde vid inköp av RC522-modulen.

Kinakort 1 Ett av korten som beställdes från Kina som ska ha utbytbar UID.

Passerkort 1 Passerkortet som används dagligen.

Resekort 1 Resekortet som i experimentet ska kopieras.

Resekort 2 Används för att jämföra krypteringsnycklar mellan Resekort 1 och 2.

Visakort 1 Visakortet som är utfärdat av en svensk storbank.

MasterCardkort 1 MasterCardkortet som är utfärdat av en annan svensk storbank.

Tabell 1: Sammanställning av testenheterna
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Illustration 3: Resekort 1 som används i experimentet



 5.2 Teknisk uppställning

Under detta avsnitt kommer den utrustning som används för att läsa från och skriva till enheterna 

beskrivas.  

5.2.1 Arduino

Arduino är ett programmerbart mikrokontrollerkort av typen öppen hårdvara och ic-kretsen som 

används på Arduinon är en 8-bitars Atmel avr. Tack vare Arduinons många standardiserade 

anslutningsmöjligher kan tredjepartsenheter kopplas till Arduinon för att utöka funktionaliteten och 

därmed ge en stor flexibilitet. Dessa tredjepartsenheter kallas sköldar. Tack vare sin enkelhet och 

flexibilitet, används den ofta och enkelt som en testningsenhet för protoypbyggen.

Programmeringsspråket som används för att programmera Arduinon påminner om C++. För att 

programmera Arduino används Arduino IDE [34] vilket är ett grafiskt mjukvaruprogram som är 

anpassat för Arduino. Precis som i många andra programmeringsspråk kan moduler eller bibliotek 

importeras för att åstadkomma de effekter som önskas med programmet som skapas. Det finns en 

del olika Arduino med olika egenskaper, så som antal anslutningar och minneskapacitet.

De program som kommer användas på Arduinon är:

DumpInfo vilket är ett program som som läser av kortets unika ID, korttyp och all data som finns i 

blocken som kan läsas av.

rfid_default_keys är i originalutförande ett program som används för att skriva ut 

krypteringsnyckeln till block noll vilket är första blocket i första sektorn. 

ChangeUID är ett program som används för att ändra UID på de enheter som har utbytbar UID.   

5.2.2 RFID-modulen

RFID-modulen är en enhet som gör det möjligt att utöka funktionaliteten på Arduinon genom att 

läsa av och skriva information till och från RFID-taggar. Modellbeteckningen på läsaren som 

används är RC522 och har ett kontrollerchip av typen MF-RC522. Detta chip har stöd för läs och 

skrivfunktionalitet på korten Mifare Classic, Mifare Ultralight, Mifare Pro, Mifare DESFire och 

Fudan FM1108. 
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5.2.3 Mobiltelefonerna och applikationerna

Telefonerna som används i experimentet är en Huawei P9 och en Sony Xperia XZ1 Compact. 

Modellnummret på Huawei-telefonen är EVA-L09 och operativsystemet är Android med aktuell 

version 7.0. Modellnummret på Sony Xperian är F5321 och även här är operativsystemet Android 

med aktuell version 7.0.

Apparna som installerades och testades inhämtades från GooglePlay.

Några av apparna är bara till för att läsa av information från enheterna som testades medan en annan

app är mer avancerade och kan skriva till chippen och utföra attacker mot lösenord med hjälp av 

listor med krypteringsnycklar. Apparna som användes för läsning var TagInfo, ResSaldo och Credit 

Card Reader. Appen som används för de mer avancerade funktionerna är MIFARE Classic Tool.

Credit Card Reader

Används för att läsa in bankkortsinformation och lagra kortuppgifterna i telefonen. 

MIFARE Classic Tool

En app som läser från och skriver till MIFARE Classic-enheter. I appen kan listor med kända 

krypteringsnycklar skapas för att snabbare få åtkomst till de krypterade enheterna. 

ResSaldo

ResSaldo är en app som kan användas för att läsa av resekort från olika resebolag. Den information 

som enligt appens tillverkare kan läsas av är "saldo, kortets giltighet, tidpunkt för senaste 

stämpling, sista tid för byte samt detaljerad information om senaste resan/stämplingen. Exakt 

vilken information som visas varierar lite mellan olika korttyper och resor." [35].

TagInfo

Appen visar efter avläsning detaljerad information om RFID-chippet och dess innehåll. 

Informationen som går att utläsa är bland annat krypteringsnycklar, korttyp och innehåll i minnet.

5.3 Experimentuppställning

Eftersom experimenten ska testa huruvida problemet fortfarande finns ute i vardagsmiljö, kommer 

testerna inte göras i ett kontrollerat begränsat utrymme, utan testerna kommer att utföras på den 

plats som är vald för experimenttillfället. Experimentet som utförts kommer här presenteras och 
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beskrivas i två separata delar. En del där Arduinon med tillhörande RFID-modul används och en 

annan del där mobiltelefonerna används. 

5.3.1 Arduino

I experimenten används en Arduino Uno som har 32 kb flashminne, 14 digitala in/utgångar och 6 

stycken analoga in och utgångar. RC522-modulen levereras i delar för att lödas ihop av användaren.

Den ena delen är själva kortet och den andra delen är pin-headern. Två olika pin-headers följde 

med. Den ena vinklad och den andra rak. Dessa kan monteras på olika sätt för att kunna välja om 

läsaren ska användas i ett stående eller liggande läge. Pin-headern som valdes löddes på ett sätt så 

att den liggande konfigurationen kunde användas. När RFID-modulen var förberedd för vidare 

behandling kopplades enheten ihop via Serial Peripheral Interface (SPI) med Arduinon över ett 

kopplingsdäck. På RC522-modulen finns 8 anslutningspinnar som används för att ge ström och 

kommunikationsmöjligheter mellan enheterna. De åtta olika anslutningspunkterna på läsaren är 

SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ, GND, RST och 3.3V. Eftersom enheterna kopplas samman över 

SPI används alla utom IRQ anslutningen. Tabell 2 visar hur de olika anslutningspunkterna 

sammankopplats mellan RFID-läsaren och Arduinon. 

Arduino RC522

Digital Pin 10 SDA

Digital Pin 13 SCK

Digital Pin 11 MOSI

Digital Pin 12 MISO

Gnd GND

Digital Pin 5 RST

3.3V 3.3V

Tabell 2: Anslutningspunkter mellan Arduino och RC522
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Illustration 4 visar hur Arduinon RC522 kopplades ihop med RC522-modulen.

Arduinon ansluts till datorn via USB. Arduinon som används i experimentet har en USB av typ B 
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Illustration 4: Arduino ihopkopplad med RC522 via kopplingsdäck



kontakt och datorn har en kontakt av typ A. Därför används en kabel som har övergång från typ-B 

till typ-A konfiguration. Efter att enheterna sammankopplats och förberetts installerades Arduino 

IDE på en bärbar dator med Windows 10 som operativsystem.

För att bekräfta att Arduinon fungerar och har kontakt med datorn utfördes ett enkelt och kort test 

genom att köra ett program som heter Blink som finns med som exempel i Arduino IDE redan innan

några andra paket eller bibliotek installerats.

Det enda detta enkla program gör är att tända och släcka en lysdiod på Arduinon. Lysdioden blinkar 

och därmed bekräftas det att en lyckad förbindelse är upprättad.

När Arduinon testats letades kodpaketet rfid-master med tillhörande bibliotek MFRC522.h upp på 

Github [36] och laddades ner på datorn. Innan koden kunde kompileras i IDE-programmet 

importerades biblioteket genom menyn Skiss i verktygsfältet och undermenyn Inkludera bibliotek 

och sedan länken Lägg till .ZIP-bibliotek. Sedan öppnades Bibliotekshanteraren för att kunna 

installera det importerade biblioteket. Utöver detta letades ett antal kända krypteringsnycklar upp på

Internet för att kunna användas tillsammans med programmen i kodpaketet.

RFID-enheterna placeras sedan i tur och ordning på RC522-modulen för att se vilken information 

som kan utläsas ur dessa med hjälp av de olika programmen. Kortinformationen eller delar av den 

kommer där det är möjligt att kopieras till andra kort och testas i realistiska scenarion.

5.3.2 Mobiltelefoner

I experimenten med mobiltelefonerna krävdes inte särskilt stora förberedelser. Eftersom Near Field 

Communication (NFC) läsare är en del av hårdvaran i de telefoner som användes behövdes inga 

komponenter köpas in. De förberedelser som gjordes var att ladda ner appar som är skapade för att 

läsa av och skriva information till de olika enheter som testas. När detta var gjort testades korten 

tillsammans med lämpliga appar i realistiska scenarion. En korthållare i plast med innandöme täckt 

av aluminiumfolie som påstås skydda RFID-enheterna kommer att testas för att se om det är ett bra 

skydd mot avläsning.  

5.4 Resultat

Resultatet kommer precis som i experimentuppställningen delas upp i två separata delar för att på 
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ett lättöverskådligt sätt kunna skilja de två experimenten från varandra. 

5.4.1 Arduino

När Arduinon kopplats samman med datorn enligt illustration 4 lyser en grön lampa på själva 

Arduinon och en röd lampa lyser på RC522-modulen vilket betyder att de har ström. Illustration 5 

visar en närbild på dessa lampor.

Vid första anslutning av enheten till datorn installeras USB-drivrutiner för att den ska kunna 

användas tillsammans med datorn. När dessa installerats är datorn är redo att användas tillsammans 

med Arduinon. Programmet Arduino IDE startas och ett fönster med en standardmall för koden 

öppnas.

Under menyn verktyg väljs vilken modell av Arduino som ska användas. I detta fall väljs 

Arduino/Genuino Uno vilket stämmer överens med enheten som är införskaffad. Längs ner i 

fönstret syns nu att det kortet är valt. Därefter måste rätt port för kommunikation väljas och även 

detta görs under verktygsmenyn. I detta experiment används Port: "COM3 (Arduino/Genuino 

Uno)".

När paketet [36] hämtats hem hamnade detta i mappen "Hämtade filer" på datorn och filformatet på 

den nedladdade filen var .zip. När zipfilen packats upp visade den sig innehålla flertalet olika typer 

av exempelkod som ska kunna användas för att utföra olika operationer med RFID-modulen och 

tillhörande RFID-chip. Den första exempelkoden var DumpInfo och denna fanns inkluderad i det 

nedladdade paketet.

DumpInfo-koden importerades framgångsrikt till Arduino IDE genom att dubbelklicka på filen som
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Illustration 5: Lysande lampor på Arduino samt RC522



innehåller koden. Koden kompilerades sedan utan felmeddelanden efter ett tryck på knappen 

verifiera. "Kompilering färdig." dök upp i fältet längst ned i programmet. Efter att "Ladda upp"-

knappen tryckts på förs koden över till själva Arduino-enheten från datorn. Textmeddelandet 

"Uppladdning färdig." kom upp vilket innebär att överföringen lyckades. När detta var gjort 

öppnades "Seriell monitor"-fönstret genom att trycka på knappen med samma namn högst upp till 

höger i verktygsfältet. I fönstret som just öppnats instruerar DumpInfo-programmet användaren att 

lägga på ett RFID-chip på RFID-läsaren. En sammanställning av avläsningsresultaten visas i tabell 

3.

Till en början testades RFID-tagg 1 som följde med vid inköpet av RC522-modulen. Taggen 

placeras på modulen och informationen som finns lagrat i chippet kommer upp på skärmen, delar av

denna avläsning syns i illustration 6. Chippets UID visar sig vara A65CF348 och är av typen 

MIFARE 1KB. Dessutom utläses även SAK-koden 08. Sexton sektorer finns på kortet där varje 

sektor innehåll fyra block. Sista blocket i varje sektor har AccessBits-flaggorna 001 medan de andra

andra blocken har 000. Block noll i sektor noll innehåller kortets UID.

Nästa chipp som testas är Passerkort 1. Kortet läggs på läsaren och UID, 64D7A94D framkommer 

direkt tillsammans med informationen om korttypen vilket även här är MIFARE 1KB. Utöver detta 

framkommer SAK-koden 08 även här. Texten "PCD_Authenticate() failed: Timeout in 

communication." kommer upp när sektorerna ska läsas av. Var fjärde block registreras. Ingen 

intressant data utöver detta fås ut vilket visas i illustration 7. 
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Illustration 6: Delresultat av avläsning av RFID-tagg 1 i DumpInfo



Även i nästa chipp vilket är Resekort 1, läses UID, SAK-kod och korttypen av direkt. UID är 

D833F88A, SAK-koden är 08 och korttypen är som i tidigare avlästa enheter ett MIFARE 1KB. 

Precis som i fallet med passerkortet uppkommer texten "PCD_Authenticate() failed: Timeout in 

communication." när blocken ska läsas av. Resekort 2 från samma resebolag ger samma resultat 

utöver dess unika UID vilket är 6BC1BBEC.

Det femte chippet som läses av återfinns på ett av korten som beställts från Kina, Kinakort 1. Här 

utläses utöver UID 8A215F11, SAK-koden 08, korttypen MIFARE 1KB, samt innehållet i varje 

block med tillhörande AccessBits-flaggor. UID finns som i RFID-tagg 1 lagrat i första blocket i 

första sektorn. Utöver UID är flaggorna och informationen på chippet identisk med chippet i RFID-

tagg 1 som ingick i inköp av RC522-modulen.

De sjätte och sjunde korten vilka är Visakort 1 samt MasterCard 1 registreras inte alls av RFID-

modulen och kommer därmed inte testas mer under detta experiment.

Enhet UID SAK-kod Korttyp Data i varje sektor

RFID-tagg 1 A65CF348 08 MIFARE 1KB Syns

Passerkort 1 64D7A94D 08 MIFARE 1KB Syns inte

Resekort 1 D833F88A 08 MIFARE 1KB Syns inte

Resekort 2 6BC1BBEC 08 MIFARE 1KB Syns inte

Kinakort 1 8A215F11 08 MIFARE 1KB Syns

Visakort 1 Läses ej

Mastercardkort 1 Läses ej

Tabell 3: Sammanfattning av utdata från DumpInfo
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Illustration 7: Delresultat av avläsning av Passerkort 1 i DumpInfo



När programmet default-keys förts över och startats dyker texten "Try the most used default keys to 

print block 0 of a MIFARE PICC." upp på skärmen. Till en början skriver programmet endast ut 

nyckeln till första sektorn så länge nyckeln är känd. Programmet visar sig innehålla väldigt få 

nycklar så de nycklar som hittats på Internet läggs in i programkoden. Utöver detta modifieras 

programkoden för att istället skriva ut nycklarna till varje sektor. Avläsningsresultatet presenteras i 

en kortare sammanställning i tabell 4.

När RFID-tagg 1 läses av dyker kortets UID tillsammans med texten PICC type: MIFARE 1KB och

"Success with key: FF FF FF FF FF FF" upp tillsammans med tillhörande nummer på blocket för 

varje sektor som läses av. Illustration 8 visar avläsning av block tre, sju och elva vilket innebär 

sektor noll, ett och två.  

Mellan varje kortläsning visade det sig att programmet måste startas om för att återgå till första 

sektorn på det nya kortet. Gjordes inte detta fortsatte programmet läsa av blocket efter det senast 

avlästa blocket.

Passerkort 1 läses av och precis som i avläsningen av RFID-tagg 1 visas UID tillsammans med 

texten MIFARE 1KB vilket syns i illustration 9. Utöver detta visas även texten "Success with key: 

A0 A1 A2 A3 A4 A5" vid läsning av första sektorn. Efter detta upprepas endast kortets UID och 

MIFARE 1KB-texten. 
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Illustration 8: Resultat av avläsning av RFID-tagg 1 i default-keys



Resekort 1 visar utöver kortets UID och korttypen MIFARE 1KB, nycklarna till varje sektor. Sektor

noll till tre har krypteringsnyckeln FC 00 01 87 78 F7. Sektor fyra till sju samt sektor tio till femton

har krypteringsnyckeln A6 45 98 A7 74 78. Sektor åtta och nio har nyckeln 26 94 0B 21 FF 5D. En 

avläsning av Resekort 2 visar att det är samma krypteringsnycklar i båda korten.

När Kinakort 1 placerats på läsaren visas UID 8A215F11 samt korttypen MIFARE 1KB på 

skärmen. FF FF FF FF FF FF visar sig vara nyckeln till samtliga sektorer.

Enhet UID Korttyp Krypteringsnyckel

RFID-tagg 1 A65CF348 MIFARE 1KB Samtliga sektorer: FFFFFFFFFFFF

Passerkort 1 64D7A94D MIFARE 1KB Första sektorn: A0A1A2A3A4A5

Resekort 1 D833F88A MIFARE 1KB Sektor noll till tre: FC00018778F7

Sektor fyra till sju: A64598A77478

Sektor åtta till nio: 26940B21FF5D

Sektor tio till femton: A64598A77478

Resekort 2 6BC1BBEC MIFARE 1KB Samma som Resekort 1

Kinakort 1 8A215F11 MIFARE 1KB Samtliga sektorer: FFFFFFFFFFFF

Tabell 4: Sammanfattning av utdata från default-keys

Programmet ChangeUID startas sedan utan problem och texten "Warning: this example overwrites 

the UID of your UID changeable card, use with care!" När Kinakort 1 placerats på RC522-modulen

skrivs nuvarande UID 8A215F11 tillsammans med kortets nya UID 64D7A94D vilket är UID på 

Passerkort 1 ut på skärmen. Innehållet i alla 64 block kan sedan utläsas på skärmen. Illustration 10 

visar det UID som ska användas skrivas över på Kinakort 1 samt själva överskrivningsprocessen.
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Illustration 9: Resultat av avläsning av Passerkort 1 i default-keys



Kinakort 1 används sedan för att logga in i ett system som kräver Passerkort 1 och systemet 

accepterar kortet på precis samma sätt som om Passerkort 1 skulle ha använts. Systemet som testas 

kräver utöver kortet en inloggning som ett steg i en tvåstegsautentisering vilket visas i illustration 

11. När rätt användaruppgifter använts tillsammans med det kopierade kortet uppnås åtkomst till 

systemet. 

UID D833F88A vilket är UID på Resekort 1 skrivs sedan över på Kinakort 1 med lyckat resultat. 

Kortets gamla UID samt nya UID syns i tabell 5.  

Enhet Gammal UID Ny UID

Kinakort 1 8A215F11 D833F88A

Tabell 5: Uppdaterad UID på Kinakort 1

5.4.2 Mobiltelefoner

När Credit Card Reader appen öppnas i båda telefonerna visas en symbol med en telefon, ett 

kreditkort och tecken som ser ut som radiovågor tillsammans med texten "Hold your NFC paycard 

to the back of the phone". När Visakort 1 hålls på baksidan av telefonen tar det mindre än en sekund
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Illustration 10: t.v. UID som ska användas. t.h. UID skrivs över på Kinakort 1

Illustration 11: Kinakort 1 används för autentisering istället för Passerkort 1



tills informationen lästs av och på telefonens skärm visas texten "Card read". Nu syns 

informationen från bankkortet på telefonens skärm och kortet sparas på enheten. På ett grafiskt sätt 

visas ett bankkort upp på telefonens skärm med information om bankkortsnummer, utgångsdatum 

och vilken typ av kort som lästs in. Nedanför den grafiska presentationen finns text med utökade 

kortdetaljer. Illustration 12 visar att de olika korten ger liknande avläsningsresultat.  

Visakort 1 som placerats i en plånbok i en byxficka ger samma avläsningsresultat som när kortet låg

direkt mot baksidan av Sonytelefonen.

När MIFARE Classic Tool öppnas på Sonytelefonen möts användaren av sex olika val samt 

appversionen 2.2.3. De sex valen består av Read Tag, Write Tag, Edit/Analyze Dump File, Edit/Add

Key File, Tools samt Help and Info. Read Tag är den funktionen som används först. Genom att välja

nyckelfilerna std.keys och extended-std.keys kan samtliga kort läsas av med varierande resultat. 

Illustration 13 visar den avkrypterade datan i Resekort 1. Innehållet i sektorerna beskrivs i appen 
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Illustration 12: t.v. MasterCardkort 1, t.h. Visakort 1, avlästa i Credit Card Reader



med hjälp av sex olika färger, färger som beskrivs i tabell 6. I tabell 7 visas en sammanfattning av 

de olika enheternas avläsningsresultat med avläsningstid och viktig utdata. 

Färg Innehåll

Lila UID samt tillverkarinformation

Gul Value Block

Ljusgrön Nyckel A

Mörkgrön Nyckel B

Röd Accessbits

Vit Användardata

Tabell 6: Färgkoder i MIFARE Classic Tool
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Illustration 13: Reskekort 1 avläst i MIFARE Classic Tool



Enhet Innehåll Tid att läsa av Nyckel A Nyckel B

RFID-tagg 1 Allt 1 sekund FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF

Kinakort 1 Allt 1 sekund FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF

Passerkort 1 Sektor 0, 2, 3 & 4 2 sekunder Sektor 0: 

A0A1A2A3A4A5 

Sektor 2, 3 & 4: 

FFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFFF

Resekort 1 Allt 2 minuter Sektor 0-3: 

FC00018778F7

Sektor 4-7: 

A64598A77478 

Sektor 8-9: 

26940B21FF5D

Sektor 10-15:

A64598A77478

Sektor 0-3: 

00000FFE2488

Sektor 4-7: 

5C598C9C58B5 

Sektor 8-9: 

E4D2770A89BE

Sektor 10-15: 

5C598C9C58B5

Resekort 2 Allt 2 minuter Se Resekort 1 Se Resekort 1

Visakort 1 UID samt “Not a 

MIFARE Classic 

tag!”

Halv sekund

MasterCardkort 1 UID samt “Not a 

MIFARE Classic 

tag!”

Halv sekund

Tabell 7: Utdata från Mifare Classic Tool

När enheterna lästs in och sparats i mobiltelefonens minne väljs Write Tag i huvudmenyn. Write 

Dump (Clone) markeras och Select Dump-knappen trycks på och Resekort 1-datan väljs. Samtliga 

sexton sektorer markeras vilket visas i illustration 14 och RFID-tagg 1 placeras mot telefonens 

NFC-läsare. Eftersom nycklarna till RFID-tagg 1 samt till Resekort 1 nu är kända används bara 

dessa och överskrivningen tar nu istället ungefär två sekunder istället för två minuter. 
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Datan i Resekort 1 skrivs även över till Kinakort 1 på samma sätt. Dessa två kort läses sedan av med

Read Tag-funktionen i samma app och jämförs precis som illustration 15 visar med datan i Resekort

1. RFID-tagg 1 innehåller nu samma data som Resekort 1 utöver block noll som är oförändrat. 
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Illustration 14: Samtliga sektorer är valda i MIFARE Classic Tool



Kinakort 1 innehåller även det samma data men här finns även Resekort 1s UID då detta tidigare 

ändrades i Arduino-experimentet. 

ResSaldo-appen läser av RFID-tagg 1 som om det vore Resekort 1 som läses av utöver kortnumret. 

En jämförelse mellan Kinakort 1 och Resekort 1 visar att informationen som visas i appen är 

identisk. Enheter samt kortnummer visas i tabell 8 medan illustration 16 visar själva avläsningen av 

de tre enheterna i appen ResSaldo.

Enhet Kortnummer

Resekort 1 23315 22008

Kinakort 1 23315 22008

RFID-tagg 1 12239 08518

Tabell 8: Kortnummer i appen ResSaldo
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Illustration 15: Jämförelse mellan Resekort 1 och RFID-tagg 1 t.v. samt Kinakort 1 t.h.



 

Resekort 1 formateras sedan med verktyget Factory Format i MIFARE Classic Tool och bekräftas 

vara formaterat efter avläsning i samma app vilket illustration 17 visar till vänster. Till höger i 

illustration 17 visas en avläsning av kortet i appen ResSaldo vilket även det bekräftar att kortet nu 

är formaterat. 
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Illustration 16: Resekort 1, Kinakort 1 samt RFID-tagg 1 avlästa i appen ResSaldo

Illustration 17: t.v. Resekort 1 formaterat, t.h. Resekort 1 registreras ej som ett resekort



Resekort 1-informationen som tidigare sparats på telefonen skrivs nu över till Resekort 1 för att 

återställa kortet. Illustration 18 visar att kortets tidigare data skrivits över till det formaterade kortet 

samt att kortet efter detta återigen registreras som ett resekort.

Utdata från appen TagInfo visar i illustration 19 att RFID-tagg 1, Passerkort 1 samt Kinakort 1 i 

standardutförande har samma krypteringsnycklar som de levererades med från fabrik. 
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Illustration 18: t.v. Resekort 1 återställt, t.h. Resekort 1 registreras som ett resekort

Illustration 19: RFID-tagg 1, Passerkort 1 och Kinakort 1 avlästa i appen TagInfo



RFID-tagg 1 placeras sedan under ett två centimeter tjockt kollegieblock för att undersöka 

avläsningsmöjligheten även fast enheten är blockerad. Enheten registreras som om inget hinder 

fanns. När de tillgängliga korten placeras i korthållaren enligt illustration 20 kan inget av korten 

längre läsas av. 
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Illustration 20: Kinakort 1, Passerkort 1, Resekort 1 i RFID-säker korthållare



Kapitel 6

Diskussion

6.1 Resultatdiskussion

Tidigare arbeten har påvisat säkerhetsbrister i RFID-tekniken på ett antal olika sätt. Resultatet av 

experimentet både bekräftar osäkerheten i tekniken och visar hur mycket enklare det blivit att utföra

attacker mot exempelvis MIFARE Classic med hjälp av vanliga mobiltelefoner och en Arduino.

När experimenten utförts stod det klart att säkerheten för betalkorten var högre än vad den var för 

passerkorten. Då den enda informationen av vikt som gick att utvinna från betalkorten var 

banknummer och utgångsdatum. När det gäller Resekort 1 lyckades experimentet fullt ut och all 

data kunde utvinnas och skrivas till ett nytt kort. Till och med att skriva till sektor noll på block noll 

som ska vara den svåraste delen på korten att skriva till gick att göra när Kinakort 1 användes. I 

fallet med Passerkort 1 kunde chippets UID läsas av och skrivas till ett nytt kort som sedan 

användes istället för just Passerkort 1. Att passerkortssystemen som testades endast använder UID 

som identifiering för att bekräfta identiteten var väldigt förvånande då det är information som 

skickas i klartext.

Att det med de relativt enkla metoder som används i experimenten fungerar att utföra attacker mot 

MIFARE Classic-korten var lite överraskande. Eftersom problemet varit känt så pass länge som det 

har känns det som att företagen som använder sig av tekniken borde ha haft kännedom om 

säkerhetsbristerna och därmed valt en annan typ av kort med högre säkerhet. Men kanske är det så 

att tillgängligheten, priset och smidigheten är så bra att man som företag är villig flytta fokus från 

säkerheten och ta risken att bli utsatta för bedrägeri för att det helt enkelt finns mer att vinna på det 

än det finns att förlora. Eller så har man helt enkelt ingen koll på att sårbarheterna finns.

Resultatet av experimenten på bankkorten visade att utrustningen som användes inte var tillräcklig 

för att klona det. Men det betyder inte att det inte går, utan bara att det inte fungerade med de enkla 

tekniker som används i detta arbete. Det som däremot kan anses som otäckt var hur enkelt det var 
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att få tag på någons bankkortsnummer och utgångsdatum utan personens vetskap då denna 

information skickas i klartext. Efter att ha testat huruvida det är möjligt att läsa av informationen 

från enheter igenom ett cirka två centimeter tjockt kollegieblock står det utan tvivel att utan att ens 

vidröra ett offer kan en avläsning utföras till exempel i kön på varuhuset eller i matbutiken. Nu har 

många banker infört säkerhetsåtgärder som ska minimera och begränsa skadan som kan ske vid 

missbruk av RFID-tekniken. Några åtgärder som tillämpats är att införa slumpmässiga 

pinkodskontroller och att begränsa summorna som kan tas ut. Det kan dock fortfarande finnas risker

i och med att det går utmärkt att läsa av bankkortsuppgifterna. Eftersom en del hemsidor på Internet

tillåter köp av varor utan att ange cvv-kod kan detta utnyttjas.

En åtgärd som kan användas för att skydda sig från att bli utsatt för någon typ av bedrägeri är så 

kallade RFID-säkra plånböcker. Men det känns som att själva syftet med tekniken går förlorad 

eftersom smidigheten blir lidande av detta. Det går även utmärkt att helt enkelt stänga av 

kontaktlösa betalningstjänsten hos sin bank. Det är dock viktigt att nämna att detta inte stänger av 

chippet på något sätt. Det går precis lika bra att få ut bankkortsnummer och utgångsdatum eftersom 

chippet i sig inte görs oläsligt.

En del av säkerheten består av att en stor del av informationen på korten är krypterad för att inte 

kunna läsas av utan att ha tillgång till krypteringsnycklarna. Men det är inte särskilt mycket värt om 

standardnycklar som korten är programmerade med från fabrik används till att kryptera 

informationen vilket var fallet med Passerkort 1. Resekorten 1 och Resekort 2 var krypterade med 

krypteringsnycklar som inte var standard men dessa nycklar var sedan länge kända och båda korten 

som testades hade samma nycklar. Detta tyder på att samma nyckel används på alla deras kort och 

inte ger en särskilt hög säkerhet. Även om krypteringsnycklarna skulle vara svåra att få tag på 

återstår ett stort problem med säkerheten. Många system använder sig av enbart UID för att bekräfta

äktheten hos ett kort. Eftersom UID är den del av informationen som är okrypterad och skickas i 

klartext för identifiering är det lätt att ta del av den informationen. Hade det varit så att bara 

tillverkarna av korten kan skriva till sektor noll i block noll hade det inte varit några problem, men 

med tillverkare av kort som gör det möjligt att skriva till den delen av korten har en öppning för 

missbruk och bedrägeri gett sig till känna.

När en teknik utvecklas för att förbättra smidigheten och tillgängligheten så kan det vara svårt att få 

alla delar i CIA-triangeln lika stora. Det vill säga att om tyngdpunkten för tillgänglighet är viktigare
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kommer risken för säkerhetsproblem att bli större och om tyngdpunkten för säkerhet är viktigast 

kommer tillgängligheten generellt sätt att minska. I det perfekta scenariot skulle tyngdpunkten vara 

jämt fördelat mellan de tre olika delarna av CIA-triangeln. Så fort en kompromiss ska göras blir 

någon del av triangeln lidande och tanken om hur tekniken från början skulle användas förändras så 

till den grad att den nya tekniken blir osäkrare eller osmidigare än vad den tidigare var.

Experimenten utfördes i okontrollerad miljö på platser som inte är utvalda för att påverka resultatet 

i en eller annan riktning. I och med att experimentet trots detta påvisade svagheter i tekniken är 

chansen stor att få samma utfall i verkligheten. Detta pekar mot att det finns en stor risk att 

sårbarheten kan komma att exploateras och människor kan komma att bli utsatta för bedrägeri. 

Någon som kan vara bra att ta i beaktande är att i experimenten användes ett begränsat utbud av 

kort, vilket kan ses som att resultaten inte är representativt för verkligheten.

Åklagare Kokkonens uttalande i [2] om att manipulering av resekorten är något "tekniskt avancerat"

bör efter de påvisade resultaten av experimenten som utförts i detta arbete tas med en nypa salt. 

Krypteringsnycklarna har enligt ett sakkunnigutlåtande från NFC [37] länge varit kända. Utöver 

detta finns det inte ens ett bakomliggande system som granskar kortets äkthet [38]. Systemet 

granskar inte ens kortens UID utan tittar endast på om det finns pengar på kortet i form av korrekt 

data. Detta innebär att i stort sett vem som helst med en NFC-kompatibel Androidtelefon med 

verktyget MIFARE Classic Tool skulle kunna kopiera informationen i ett riktigt resekort och sedan 

föra över exakta samma data till hur många andra kort som helst. Resultatet visar även att det är 

fullt möjligt att återställa tidigare data på det riktiga Resekort 1. Detta innebär att det är fullt möjligt 

att ladda på en reskassa, spara informationen, göra slut på reskassan och sedan ladda över den 

sparade informationen till kortet igen för att återställa reskassan och därmed resa utan att betala.

Som med alla tekniker pågår ständigt en kapprustning mellan de goda och de onda där de goda ofta 

har en uppförsbacke att ta sig upp för. Eftersom de onda endast behöver hitta en sårbarhet och de 

goda måste hitta alla kommer det ständigt pågå en kamp att göra tekniken säker men samtidigt 

användbar. Om tekniken inte är användbar kommer ingen att använda den och då behövs ingen 

säkerhet.
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6.2 Metoddiskussion

Fördelarna med metoderna litteraturöversikt och experiment som valts i detta arbetet, är att inte bara

behöva förlita sig på det som litteraturöversikten visar och  andra kommit fram till, utan att också 

känna trygghet i att resultaten som experimenten ligger till grund för är verkliga och replikerbara. 

Nackdelarna som kan finnas med experiment som metod, är att om bredden på urval av kort är 

begränsad finns viss risk att resultaten som redovisas i experimenten inte fungerar på alla typer av 

kort. Att läsa redan publicerade arbeten kan göra att man redan i ingången till ett arbete ha skaffat 

sig en uppfattning om vilka resultat som förväntas och hur experimenten ska utföras. Risken att 

influeras av andras verk kan ses som en stor nackdel och därför bör författarna av ett arbete undvika

att påverkas allt för mycket av informationen som inhämtats från litteraturöversikten.

För att ta reda på hur allmänheten känner för tekniken och dess risker kanske en undersökning eller 

intervju hade varit ett bra alternativ till de metoder som valts. Men för att kartlägga befintliga 

säkerhetsåtgärder och de möjliga säkerhetsbrister som finns, kan metoderna som valts anses som 

adekvata. Kanske kunde en undersökning tillsammans med de metoder som valts varit ett alternativ 

att för att få en mer övergripande syn och kanske belysa problemet och upplysa fler människor att 

tänka på hur de hanterar sina kort.

En fråga som kan uppkomma är om det är rätt att undersöka de passerkort som valts i arbetet. Det 

kanske kan tyckas vara mer intressant att titta på nyare teknik som har mer och bättre 

krypteringsteknik som till exempel MIFARE Plus. Eftersom det fortfarande finns företag som 

använder MIFARE Classic som lösning i sin dagliga verksamhet för identifiering togs beslutet att 

det finns utrymme för att utföra experimenten mot tekniken. Bankkorten som användes är från två 

olika storbanker, det ena är ett Visakort och det andra är ett Mastercard. Eftersom korten som 

användes står för en viss spridning i typ och utgivare, känns det som att det kan representera kort 

som kan finnas och användas i vardagliga sammanhang.

Efter att ha tagit del av tidigare studier som hävdar att det krävs avancerad utrustning för att utnyttja

sårbarheter hos de utvalda korten fanns det utrymme för att testa om det med enklare metoder skulle

gå att uppnå samma eller liknande resultat som i de fall där avancerad utrustning använts. 

Experiment som använts i detta arbete går ut på att med mycket små medel kunnat påvisa 

säkerhetsbrister i tekniken som studerats och testats. Eftersom viss erfarenhet av Arduino fanns vid 

ingången till projektet var det ett naturligt val att välja just Arduinon istället för annan billig teknik 

och på grund av att stora delar av befolkningen idag har tillgång till en smartphone kändes det som 
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ett naturligt val. Det kan kanske tyckas krångligt och svårt för vissa att lära sig hur Arduinon ska 

programmeras och kopplas upp, men med lite hjälp av Internet skulle vem som helst kunna utföra 

experimenten som utförts i detta arbetet. Den enda kodning som gjordes var en förändring i en av de

befintliga koderna och den gjordes för att få reda på lite extra information som egentligen inte hade 

behövts för att utnyttja svagheterna hos MIFARE Classic. Genom att klippa och klistra skulle vem 

som helst kunna läsa av informationen från ett kort och skriva den till ett annat och därigenom 

utföra en kloning av ett RFID-kort.

6.3 Förslag på fortsatta arbeten
För fortsatta arbeten rekommenderas en extern antenn för att undersöka hur långt 

avsläsningsavståndet är i olika typer av miljöer. Ju större avstånd desto mer risker med att tekniken 

utnyttjas i ont syfte. Fler enheter skulle behöva testas, dels för att få en större mängd data att 

analysera och dels för att undersöka hur olika företags säkerhetslösningar ser ut. 
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Kapitel 7

Slutsats

Experimentet visar klart och tydligt att det med väldigt små medel går att utnyttja svagheterna i den 

RFID-utrustning som testats. De flesta enheter som testats har ingen eller väldigt bristfällig 

säkerhet. Även fast bankkorten inte gick att kopiera i detta experiment är det oerhört allvarligt att 

bankkortsinformationen kan stjälas utan sin vetskap. Detta kan i sin tur leda till stora ekonomiska 

förluster för den som bli drabbad. Eftersom UID skickas i klartext i alla enheter som testats är det 

uppenbart att kortutgivare som är det minsta intresserad av att ha ett säkert system bör använda sig 

av flerstegsautentisering och/eller säkrare kryptering. Om det endast är UID som krävs för 

autentisering i exempelvis ett passerkortsystem så är det möjligt att läsa av ett legitimt passerkorts 

UID och skriva den informationen till ett så kallat Kinakort. Detta Kinakort kan sedan användas i 

illegitimt syfte för att bereda sig åtkomst till platser som du normalt sett inte ska ha åtkomst till. 

Eftersom bankkorten inte gick att kopiera medan resekortet gick att kopiera är det uppenbart att 

MIFARE Classic inte bör användas i system som inte har något bakomliggande system för 

granskning. Det bästa skulle vara om kortutgivarna helt och hållet slutade använda just MIFARE 

Classic och gick över till andra säkrare lösningar. Fram till dess rekommenderas RFID-säkra 

plånböcker eller korthållare då det precis som experimentet visar är den enda helt säkra metoden för

att skydda sina RFID-kort från avläsning. 
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