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Sammanfattning
Radio Frequency Identification (RFID) används i många områden idag. Det finns
olika typer av sårbarhet och hot mot RFID-system där bland annat skimning av bankomatkort är ett hot. Skimning är bankomatkortsbedrägeri genom att stjäla känsliga
kortuppgifter som senare kan användas i brottsligt syfte. På grund av hot för skimning, har olika RFID-skydd dykt upp på marknaden, så kallade skimningsskydd som
är designade att placeras i plånboken för att skydda korten mot avläsning. I examensarbetet har olika skimningsskydd testats, där resultatet blev att de var skillnad
mellan dem. Det dyrare skyddet skyddade flera kort samtidigt medan det billigare
alternativet endast kunde skydda ett kort samtidigt. Efter resultatet var slutsatsen att
skimningsskydden inte var tillräckligt effektiva för att skydda alla korten i en plånbok. För att ge bästa skydd bör placeras längst ut på varje sida i plånboken.
Många telefoner har en inbyggd RFID-standard vid namn Near Field Communication (NFC), som gör det möjligt att scanna beröringsfria bankomatkort med inbyggd
RFID-krets. I det här examensarbetet har olika beröringsfria kort lästs av med hjälp
av en telefon med inbyggd NFC-teknik med härför avsedda applikationer. Både
kortnummer och utgångsdatum gick att läsa av, dock inte CVC-koden. Slutsats efter
detta experiment var att det är svårt att skimma en annan persons kort med hjälp av
en telefon med inbyggd NFC-teknik. Telefonen måste vara i direktkontakt med kortet för att kunna läsas av, däremot kan en RFID-läsare med lång räckvidd skimma
från längre avstånd.
Två olika RFID-läsare har testats, där den ena läsaren hade en inbyggd antenn men
till den andra läsaren har en extern antenn designats och kopplats in. Syftet var att
mäta läsavståndet mellan tagg och RFID-läsare. Läsavståndet varierade på grund av
antennens egenskaper.

iii

Abstract
Radio frequency identification (RFID) is used in many areas today. There are different types of vulnerability and threats to RFID systems, including skimming of cash
cards. Skimming is a card fraud crime by stealing sensitive card data, that can be
used for criminal purposes. Due to the threat of skimming, different RFIDprotectors has appeared on the market, so-called skimming protection cards which
are designed to be placed in a wallet to protect the cards against reading. Different
skimming protectors has been tested in this thesis. The result was that the more advanced and expensive protector gave the best protection, and a longer protective
distance than the cheaper type. The conclusion after the results are to place the
skimming protectors furthest out on each side in the wallet to provide the best protection.
Many cellphones have a RFID-standard built-in named Near Field Communication
(NFC), which makes it possible to scan touch-free cash cards with a built-in RFID
circuit. Different touch-free cash cards have been read by using a cellphone with
build-in NFC technology with suitable applications. Both card number and expire
date could been read, but not the CVC code. The conclusion after this experiment
are that it is difficult to skim another person’s card with a cellphone with built-in
NFC technology. To be able to read the card, the cellphone most be in contact with
the card, however a RFID reader with long reading distance can skim cards from
further distances.
Two different RFID readers has been tested. One reader has a built-in antenna and
for the other, an external antenna was designed and connected. The purpose was to
measure the distance between the tag and the reader. Reading distance varied due to
antenna characteristics.
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1 Introduktion
Innehållet i avsnittet är en bakgrund för arbetet, följt av en fältstudie och ifrån fältstudien kunde arbetets syfte och mål fastställas.
1.1

Bakgrund

Radio frequency identification (RFID) är en generell term för ett system som använder radiovågor för att överföra och läsa data trådlöst för att identifiera en unik identitets kod på en transponder (tagg) [1]. RFID är även ett samlingsnamn för olika system som fungerar för olika frekvenser mellan tagg och läsare [2]. Figur 1 visar hur
ett enkelt RFID-system fungerar.

Fig. 1. Typiskt RFID-system, läsaren läser av taggen och skickar informationen vidare till ett system
eller en applikation.

RFID är en teknik som har ett brett användningsområde och finns i många applikationer som bland annat: beröringsfri betalning, pass, passerkort, elektronisk artikelövervakning och positionssystem [2], [3]. RFID-tekniken har använts mer än 50 år
[1]. För några år sedan hade man hade mer än en miljard RFID-enheter levererats,
allt från enkla passiva enheter till mer avancerade aktiva enheter med egen strömförsörjning [2].
I många av dagens mobiltelefoner finns det en inbyggd version av en RFID-standard
vid namn Near Field Communication (NFC). NFC i mobiltelefoner används ofta för
att kommunicera med passiva RFID-enheter [2]. Nu förtiden har de flesta modeller
inbyggd NFC-teknik [4].
Allt eftersom att RFID-tekniken ökar inom många områden i dagens samhälle så
växer det fram frågor om integritet och säkerhet. Säkerhets- och betalningsrelaterade funktioner med RFID-teknik kräver att både säkerhets- och integritetsaspekterna fokuseras på och är utvecklade på dessa typer av RFID-taggar. Att ha säkerhet och integritet på en enda tagg är utmanande på grund av det begränsade lagringsutrymmet på taggarna [5].
Svenska banker använder bankomatkort med en inbyggd RFID-krets till sina kunder.
I Fig. 2 visas ett sådant bankomatkort och bild på symbolen för taggen [6]. Beröringsfritt bankomatkort ska göra det lättare för kunderna att betala mindre summor
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utan att autentisera sig. Systemet har sårbarheter som kan resultera i att bedragare
kan skimma dessa bankomatkort. Skimning innebär att en bedragare stjäl/avläser
känsliga kortuppgifter som senare används i brottsligt syfte.
På grund av att skimning är en sårbarhet så har olika sorters RFID-skydd dykt upp på
marknaden, så kallade skimningsskydd. Skydden finns i olika prisklasser och är designade för att placeras i plånböcker.

Fig. 2. Till vänster i bilden, Nordea MasterCard med RFID-tagg. Till höger, hur symbolen ser ut [6].

Informationen på ett bankomatkort är viktiga uppgifter så som utgångsdatum, namn
och Control Security Code (CVC-kod). Det som läses av med den beröringsfria
funktionen behöver nödvändigtvis inte vara all information som finns skrivet synligt
på kortet. CVC-koden är en tre-siffrig kod på baksidan av bankomatkortet. Denna
kod används oftast vid betalning via internet.
En artikel från nyheter24 från 2017 menar att CVC-koden inte krävs på många utländska handelssidor. En säkerhetsexpert från företaget Skimsafe menar att bedragare kan handla ifrån hemsidor med lägre säkerhet samt att köpa Bitcoins (som är en
digital valuta) utan att behöva uppge CVC-koden. Martinsson visar även att det går
att handla på ett av världens största säljföretag, Amazon, genom att endast behöva
uppge kortnummer och utgångsdatum [7].
Allt eftersom populariteten av Android-applikationer till telefoner blir större så är
det möjligt att ladda ner applikationer som kan scanna NFC-taggar. Det blir mer
vanligt att scanna in sina bankomatkort i telefonen. Användning av smarta kort som
är inskannade i telefoner blir enklare att använda och de största företagen som erbjuder digitala plånböcker är Google och Apple [4]. Betalningssystem med mobiltelefoner som de stora företagen erbjuder kommer i framtiden gradvis byta ut de traditionella betalningsmetoderna med fysiska bankomatkort [8].
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1.2

Fältstudie

En fältstudie har gjorts som gick ut på vad information banker ger ut angående kort
med beröringsfri funktion. Formuleringarna och frågororna skrevs som privata
meddelande på Facebook. Det viktiga var att frågorna skulle ställas från en privat
persons perspektiv som letade svar kring kort med beröringsfri funktion. Efter dessa
svar kunde syfte och mål med arbetet fastställas. Några av frågorna som ställdes var:

1.3

•

Hört talas om att tjuvar kan läsa av/skimma beröringsfria bankomatkort,
är det något som kan göras på era beröringsfria bankomatkort?

•

Behöver man vara orolig för skimming?

•

Hur ska man kan skydda sig mot skimming?

•

Om det finns någon sårbarhet med tekniken varför har jag inte fått reda
på det innan?

Syfte och mål

Syftet med det här examensarbetet är att utreda om RFID-tekniken på beröringsfria
bankomatkort är en sårbarhet. Syftet är även att få fram vad för information som kan
avläsas och om det kan användas i brottsligt syfte. Målen med det här examensarbetet listas i några punkter nedan:
• Utreda vad för information som kan avläsas från RFID-taggar och bankomatkort med beröringsfri funktion, med hjälp av en RFID-läsare samt
en Android telefon med inbyggd NFC-teknik.
• Mäta läsavståndet med olika RFID-läsare samt designa en RFID-antenn.
• Testa olika sorters skimmingsskydd.
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2 Teori
I följande kapitel beskrivs de relevanta teorierna för arbetet där avsnittet börjar med
en beskrivning av ett RFID-system och dess komponenter. Senare i avsnittet beskrivs olika frekvensband som RFID-system använder. Olika NXP Mifare-taggar beskrivs sedan följt av olika hot mot RFID-system samt vad det finns för RFID-skydd.
Avsnittet slutar med teori hur en antenn för ett RFID-system ska designas.
2.1

Komponenter i ett RFID-system

Ett RFID-system består alltid av två huvudkomponenter. En RFID-transponder även
kallad RFID-tagg används för att identifiera ett objekt och en RFID-läsare som ska
läsa eller både läsa och skriva till taggar [9]. Figur 3 visar ett RFID-system fungerar
och hur läsaren och transpondern kommunicerar med varandra.

Fig. 3. RFID-läsaren skickar klocka och energi till taggen som sedan svarar med sin unika
identifikation.

2.1.1 Transpondrar
Det är på transpondrarna, även kallad taggar, som informationen lagras som RFIDläsarna ska läsa av. Den passiva transpondern är den vanligaste och är huvudsakligen
uppbyggd med ett litet mikrochipp kopplat till en antenn [5]. Antennen används för
att ta upp och omvandla energin från läsarens radiosignal till att strömförsörja taggen. Passiva enheter drivs enbart av denna energi [2]. I Fig. 4 visas två exempel hur
passiva RFID-taggar kan se ut.
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Fig. 4. Exempel på hur passiva RFID-transponder kan se ut [9].

Kommunikationen mellan transpondern, läsaren och applikationen visas i en förenklad bild i Fig. 3. RFID läsaren överför energi till taggen som omvandlas till ström
så RFID taggen kan strömförsörjas och utbyte av data kan ske. RFID-läsaren skickar
sedan vidare informationen till applikationen. Vanligaste frekvenserna som taggarna
drivs av är 125 kHz och 13.56 MHz [10]. I kapitel 2.2 beskrivs mer om de olika frekvensband hos RFID-system.
Det finns olika funktionaliteter för en RFID-tagg, till exempel autentiseringskryptering, läs- och skrivbara funktioner. I Fig. 5 visas funktionalitet som en funktion av
minnesstorleken för olika standarder och tillämpningar [9]. De billigare taggarna har
oftast mindre lagringsutrymme som leder till svagare säkerhetsfunktioner [5].

Fig. 5. Funktionalitet som en funktion av lagringskapaciteten för olika standarder och tillämpningar
[9].

5

2.1.2 NFC-transpondrar
Near Field Communication (NFC) är en av de mest populära RFID-standarderna.
NFC använder frekvensområdet 13.56 MHz. Med NFC-tekniken är det möjligt att
både läsa av och simulera RFID-transpondrar [9]. NFC finns inbyggt i nästan alla telefoner och kan användas som ersättning för kortbetalning [10]. Ett exempel på passiva NFC-enheter är NFC-taggar och smarta kort som kan användas till att kommunicera med aktiva NFC-enheter. I ”Analysis of credit card attacks using the NFC technology” listas fem stycken olika typer av transpondrar:
• Typ 1 utgår ifrån ISO-14443A standarden. Med typ 1 är det möjligt med
både läsning och skrivning men även bara för läsning.
Lagringskapaciteten är mellan 96 Bytes till 2 kB och har en maximal
överföringshastighet på 106 kB/s.
• Typ 2 har liknande egenskaper som typ 1 men har mindre lagringsutrymme
på 48 Bytes. Används mestadels på kort inom kollektivtrafiken.
• Typ 3 har 2 kB minneskapacitet. Maximal överföringshastighet är 212 kB/s.
Denna typ är något dyrare än typ 1 och typ 2. Typ 3 används oftast i Ebetalningar och hemelektronik.
• Typ 4 är kompatibelt med standarderna ISO-14443A och ISO-14443B. Typ
4 har en maximal överföringshastighet till 424 kB/s. Typ 4 erbjuder autentisering och ökad säkerhet. Priset är högre.
• Typ 5 är baserad på ISO-15693. Används ofta inom bibliotek och parkeringsbiljetter [4].
2.1.3 RFID-läsare
En RFID-läsare har som uppgift att läsa av transpondrar. En läsare är uppbyggd av en
antenn och en transceiver som ska ta emot och skicka data [3]. Hur en antenn till en
RFID-läsare ska skapas för att fungera med valt frekvensband för systemet förklaras i
nästa delkapitel.
2.1.4 Antenndesign för en RFID-läsare
För att designa en antenn för ett RFID-läsare behövs en resonanskrets beräknas. I en
resonanskrets så tar faserna ut varandra så den totala impedansen Z1 blir bara bestämd av det reella motståndet R1. Vid en resonanskrets når strömmen genom antennen sitt maximum. Formel för uträkning av impedans Z1 [9]:
Z1 =R1 +jωL1 +

1
jωC1

Där
jωL1 +

1
= 0 → Z1 =R1
jωC1
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(1)

där

𝜔= 2*π*𝑓0
𝑓0 = Önskad frekvens
𝑍1 =Impedansen av resonanskretsen
𝑅1 = Motstånd i resonanskretsen
L1 = induktansen i resonenskretsen
C1 = kapacitansen i resonanskretsen.

Formel för uträkning av kapacitans för en resonanskrets [9]:
f0 =

1
2*π*√Lantenn *Cs

Cs =

där

→

(2)

12
2

𝑓0 2 *(2*π) *Lantenn

𝑓0 = önskad frekvens
Lantenn = induktansen i resonenskretsen
Cs = kapacitansen i resonanskretsen.

Induktansen för en cirkulär antenn räknas ut med följande formel [11]:
Lantenn =N2 *µr *µ0 *r* (ln (
där

8*D
) -2)
d

N = antal varv
µ𝑟 = relativ permeabilitet i koppar = 0.999994 ≈ 1
µ0 = magnetisk ledningsförmåga i vakuum = 4*π*10−7 V s/A m
r = radien på cirkeln
d = diametern på koppartråden som används
D= diameter på cirkeln.

2.1.5 Applikationer
Ett RFID-system kan appliceras inom bland annat logistik, transport, säkerhet, åtkomstkontroll med mera [3].
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(3)

2.2

Kategorisering av RFID-system med olika
frekvensband

Nedan listas olika frekvensband som används i RFID-system:
• Low Frequency (LF) RFID-system använder frekvensband mellan 30kHz och
300kHz. Den vanligaste frekvensen som används är 125kHz. LF RFIDsystem används vanligtvis inom djuridentifiering och åtkomstkontrollering.
• High Frequency (HF) RFID har ett frekvensband mellan 3MHz till 30 MHz
och den vanligaste frekvensen som används är 13.56 MHz. HF RFID används
oftast inom transport, biljetter, åtkomstkontrollering och betalning.
• Ultra High Frequency (UHF) RFID har ett frekvensband mellan 300MHz till
3GHz. De flesta UHF system använder ISM (Industrial Scientific-Medical)
bandet som är mellan 860 MHz till 960 MHz och 2.45 GHz. UHF-taggar
används vanligtvis för lagerhantering och artikelövervakning i logistik [12].
2.2.1 Räckvidd med olika frekvensband
Generellt kan passiva LF-taggar läsas av från cirka 30cm. Passiva HF-taggar kan
läsas av från runt en meter och passiva UHF-taggar läsas mellan 3 till 5 m. Räckvidden kan förlängas om det behövs med hjälp av användning av aktiva taggar
[3].
2.3

NXP Mifare

NXP Mifare-taggar används flitigt som beröringsfria-kort på marknaden idag. Mer
än en miljard sålda Mifare Classic-taggar omfattar det mer än 70% av de sålda beröringsfria korten på marknaden. Sådana kort används mer än bara identifiering, även i
åtkomstkontrollering och biljettsystem. Mifare-korten innehåller en kraftfullare ICkrets än de klassiska RFID-taggar som tagits fram för att bara användas som identifiering. Mifare korten används ofta inom kollektivtrafik och betalningssystem [13].
Nedan listas några olika sorters Mifare-taggar:
• MIFARE Classic har lägst säkerhet av de olika taggarna.
• MIFARE DESFire stödjer hög säkerhet och används i smarta kort, åtkomstkontroll och mikrobetalningar
• MIFARE Ultralight har en lägre kostnad än de andra Mifare-korten. Används
för engångsbiljetter.
• MIFARE Plus har högre säkerhetsnivåer än de andra korten. Det är bakåtkompatibelt med MIFARE Classic [14].
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2.4

Hot mot RFID-system

Olika sorters hot om integritet och säkerhet i ett RFID-system kategoriseras i ”
Categorizing RFID Privacy Threats with STRIDE”.
• ID ’spoofing’
Ordet spoofing betyder att en bedragare förfalskar eller tar/lånar en identitet från någon annan. En bedragare kan använda en egen icke auktoriserad läsare för att läsa av RFID taggar utan tillstånd. Informationen används sedan
till brottsligt syfte.
• Manipulering av data.
En bedragare kan ta bort eller ändra informationen i en tagg.
• Informationsgivning.
En bedragare kan spåra en person och veta var personen har varit med hjälp
av de taggar som burits av personen.
• Förhöjning av rättigheter.
En bedragare modentifierar en RFID-tagg så att rättigheterna för ett system
blir förhöjda, till exempel att en anställd får rättigheter att komma in i lokaler där personen inte är autentiserad att vara [15].
Som artikeln beskriver finns det allvarliga hot och sårbarheter mot ett RFID-system.
Det finns även ett hot som kallas skimming där en bedragare läser av en annan persons bankomatkort med inbyggd RFID-tagg för att använda det i ett brottsligt syfte.
Både integritet och säkerhet hotas om RFID tekniken inte har tillräckliga säkerhetsfunktioner.
Ett hot mot RFID-transpondrar är elektrostatiska urladdningar. Där kretsen i transpondern kan förstöras [16].
2.5

RFID-skydd

Ett RFID-skydd ska skydda en transponder från att kunna avläsas.
Placering av elektriskt ledande eller magnetiskt material i närhet av transpondern
påverkar avläsningens räckvidd. Materialet påverkar magnetfältstyrkan och induktansen i antennen på transpondern [17].
Det finns olika typer av RFID-skydd. Det finns RFID-skydd som kallas skimmingsskydd är designade att se ut som ett kort som ska få plats i plånboken. Skydden ska
skydda beröringsfria kort mot skimning. I vissa skimningsskydd innehåller bara en
metallbit och skyddar oftast bara ett eller få kort i taget medan de andra skydd har
en egen inbyggd RFID-transponder som sänder ut en störningssignal mot RFIDläsaren.
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3 Process och resultat
Examensarbetet innehåller tre delar som presenteras i Fig. 6. Det första arbetet var
avståndsmätningar för att mäta hur långt olika RFID-läsare kan läsa av RFID-taggar.
Efter det utfördes avläsningar av kort med inbyggd RFID-teknik med hjälp av en telefon. Syftet var att se vad för sorts information som kan läsas av. Efter detta gjordes
ett experiment av två olika RFID-skydd, så kallade skimningsskydd.

Fig. 6. Flödesschemat för de olika processerna.
3.1

Avståndsmätning

Syftet med det här experimentet är att mäta på vilket avstånd en RFID-tagg kan läsas
av. Två olika RFID-läsare kommer att testas. För ena läsaren behövs en extern antenn som behöver designas för att fungera med korrekt frekvens. Den andra läsaren
har inbyggd antenn.
3.1.1 Utrustning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RFID-läsare RC522, inbyggd antenn, se specifikation i bilaga A
RFID-läsare SM130, extern antenn, se specifikation i bilaga A
RFID-tagg. Mifare Classic 1kB
Arduino Nano V3.0 ATMEGA328
USB till TTL modul
Dator
1 Grön LED
Resistorer
Kopplingsplatta samt Kopplingssladdar
Måttband
Koppartråd

3.1.2 Utförande
Först testades RFID-läsaren RC522 som hade en inbyggd antenn i modulen. Förenklat blockschema som visar hur alla komponenter i testsystemet var kopplade visas i
Fig. 7. RC522 kopplades till Arduino nano-kortet (kopplingsschema finns bifogat i
bilaga C och programkod i bilaga D). Från Arduino nano-kortet kopplades en grön
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lysdiod som började lysa när RFID-taggen är tillräckligt nära för att läsaren skulle
kunna läsa av. Taggen placerades en bit över RFID-läsaren, taggen sänktes sedan
gradvis ner till att RFID-läsaren kunde börja läsa av kortet. Avståndet mellan läsare
och tagg kunde sedan mätas.

Fig. 7. Blockschema för RFID-läsaren RC522. Datorn kommunicerar med Arduino-kortet som i sin tur
kommunicerar med RFID-läsaren som läser av RFID-transpondern.

RFID-läsaren SM130 kräver en extern antenn och den designades enligt formel (2)
och formel (3). Antennen designades som en cirkulär antenn genom att linda
koppartråden runt ett cylinder-format objekt. Uppkopplingen för systemets olika
komponenter visas i Fig. 8. Se ett mer detaljerat kopplingsschema i bilaga C. RFIDläsaren SM130 kopplades med en USB till TTL modul för att kommunicera med datorn. På datorn användes mjukvaran Mifare Panel för att skicka kommandon till
SM130. Avståndet mättes sedan på liknande sätt som tidigare.

Fig. 8. Blockschema för RFID-läsaren SM130. Datorn kommunicerar med USB till TTL modulen som
sedan kommunicerar vidare till RFID-läsaren SM130 som läser av RFID-transpondern med den
designade antennen.

3.1.3 Resultat
Resultat för RFID-läsarna RC522 och SM130.
3.1.3.1 RFID-läsaren RC522

För att mäta avståndet mellan läsare och tagg användes utrustningen och uppkopplingen som visas i Fig. 9. Avstånd från bord till läsare var 1.5cm. Höjden över läsaren mättes till 4.6cm.
Avståndet mellan läsaren och taggen: 4.6 – 1.5 = 3.1cm.
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Fig. 9. Avståndsmätning med RFID-läsare RC522. Där gröna lampan indikerar att kortet är
tillräckligt nära för att RFID-läsaren kan börja läsa av kortet.
3.1.3.2 RFID-läsaren SM130

Först räknades resonanskretsen ut och kopplades till läsaren innan avståndsmätningen kunde ske.
Diameter på koppartråden, d = 0.7mm,
Diameter på cirkulära antennen, D = 81mm,
Antal varv N = 5,
I Fig. 10 visas den cirkulära antennen som skapades med fem varvs lindning.

Fig. 10. Cirkulär antenn med fem varvs lindning för RFID-läsaren SM130.

Antennens induktans räknades ut enligt formel (3):
8D
Lantenn =N2 *µr *µ0 *r* (ln ( ) -2)=
d
8*81*10-3
) -2)=
=5 *1*4*π*10 *40.5*10 *( ln (
0.7*10-3
2

-7

-3
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= 6.146146159 ∗ 10−6 𝐻 ≈ 6.146 µ𝐻.

Uträkning av kapacitans i resonanskretsen med formel (2):
𝑓0 = 13.56𝑀ℎ𝑧 = 13.56 ∗ 106 𝐻𝑧

Cs =

12
1
=
=
2
𝑓0 *(2*π)2 *Lantenn (13.56*106 )2 *(2*π)2 *6.146146159*10-6
= 2.24139294*10-11 ≈ 22.41 pF.

För kapacitansen i resonanskretsen användes en kondensator med ett värde på 22
pF. Kretsschemat finns bifogat i bilaga C. Antennen fästes på ett bord för att sedan
kunna mäta läsavståndet. Lindningarna på koppartråden var 2mm hög. Läsavståndet
lästes till 9mm vilket leder till att avståndet blev 9-2 = 7 mm som visas i Fig. 11.

Fig. 11. Avståndsmätning med SM130 med kopparantenn med fem varvs lindning.

I Tab. 1 visas resultatet för den cirkulära antennen.
Tabell. 1. Resultat för Cirkulär antenn med RFID-läsaren SM130.
Antal varv N

Mätavstånd (mm)

Uträknad
kapacitans i
resonanskretsen
(pF)

Kondensator som
användes i
resonanskretsen (pF)

5

7

22.41

22.00
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3.2

Avläsning av beröringsfria kort

Experimentets syfte är att läsa av beröringsfria kort med både en RFID-läsare och en
mobiltelefon med inbyggd NFC-teknik. Vad för information som kan läsas av och
om informationen kan användas i brottsligt syfte.
3.2.1 Utrustning
• RFID-läsare RC522, se specifikation i bilaga A.
• Androidtelefon med inbyggd NFC-teknik installerat med lämpliga applikationer som visas i Fig. 12–14. Telefon som användes var Huawei Nexus 6P.
• Olika beröringsfria bankomatkort samt ett UL-busskort och ett SL-kort.
Lämpliga applikationer som kommer att användas i experimentet visas i figurerna
12–14:

Fig. 12. Cards - mobile wallet [18].

Fig. 13. Credit Card Reader [19].

Fig. 14. NFC Tools [20].

3.2.2 Utförande
För att kunna utföra metoden så behövdes olika beröringsfria kort samt bankomatkort med inbyggd RFID-teknik. Dessa kort lånades så att experimentet kunde ge-
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nomföras. Med anledning av användningen av lånade bankomatkort, skrevs en påskriftsblankett vilket tydliggjorde vad den avlästa informationen skulle användas till,
blanketten finns bifogad i Bilaga B.
Påskriftsblanketten gav den tillfrågade personen information om vad experimentet
handlar om, hur informationen kommer att sparas samt vad för information som
kommer stå med i den färdiga uppsatsen. Om den tillfrågade personen godkände
detta skrev personen under och jag som utförande av experimentet skrev under.
Applikationerna som nämndes tidigare hämtades ner från Android Store och var gratis. Det krävde inte något konto för att börja användas. Alla korten lästes av i det
olika applikationerna.
En del i experimentet var att använda applikationen ”Cards – mobile wallet” som
sparar inlästa kort till mobilen och kan användas som bankomatkort istället för det
fysiska bankomatkortet. Nästa steg i experimentet var att välja ut en betalningsterminal på en handelsbutik som stödjer att läsa av beröringsfria bankomatkort. Butiken
som testades var ICA Maxi i Gävle. När betalningen skulle ske höll jag istället fram
telefonen mot betalningsterminalen. Figur 15 visar vad experimentet är tänkt att
simulera, där första steget är att installera applikationen på telefonen. Steg två är att
läsa av ett bankomatkort, istället för att läsa av en persons bankomatkort utan att
personen vet om detta så frågade jag om lov vilket är beskrivet ovan. Steg tre är att
försöka betala med applikationen i en betalningsterminal med stöd för beröringsfria
bankomatkort.

Fig. 15. Bilden visar simulation av hur ett offer kan bli skimmad av en bedragare som sedan använder
det inlästa kortet i en betalningsterminal.
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3.2.3 Resultat
Resultatet av avläsningen av beröringsfria kort är indelad i vilken applikation som
har använts.
3.2.3.1 NFC Tools

I Fig. 16 visas en skärmdumpsbild från applikationen NFC tools efter avläsningen av
ett UL-busskort hade gjorts. Sex stycken olika kort testades att läsas av med NFC
Tools.

Fig. 16. Skärmdumpsbild från NFC Tools i mobilen. Här visas informationen som kan läsas av RFIDtaggen.

Resultatet för information som applikationen kunde läsa av för de olika beröringsfria
korten visas i Tab. 2.

Tabell. 2. Resultat för applikationen NFC Tools.
Kort

ISO-standard

Typ

UID

Nordea Visa

14443–4

ICA banken

14443–4

Handelsbanken
Banknorwegian Visa

14443–4
14443–4

SL

14443-3A

UL-busskort

14443-3A

NXP Mifare
plus
NXP Mifare
plus
X
NXP Mifare
plus
NXP Mifare
Classic 4kB
NXP Mifare
Classic 4kB
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✓

Serial
Number
✓

Bankkortsnum
mer
X

Utgångsda
tum
X

✓

✓

-

-

X
X

✓
✓

X
X

X
X

X

✓

X

X

X

✓

✓

-

3.2.3.2 Credit card reader

Sex olika kort lästes av med applikationen Credit card reader. I Tab. 3 visas resultat
för avläsningarna av de olika korten. Informationen som gick att läsa av är markerat
med en grön symbol. ICA-banken och UL-kortet gick ej att läsa av med applikationen. I beskrivningen av applikationen Credit card reader gick det även att läsa av senaste transaktioner från kortet men det togs bort på grund av säkerhetsrisk mot integriteten [19].
Tabell. 3. Resultat för applikationen Credit card reader.
Kort
Nordea Visa
ICA banken
Handelsbanken
Banknorwegian
Visa
SL
UL-busskort

Credit card reader
Bankkortsnummer Utgångsdatum CVC/CVV Transsektioner VISA/Mastercard
X
X
✓
✓
✓
X
X
✓
✓
✓
X
X
✓
✓
✓
-

-

-

-

I Fig. 17 visas hur avläsningen på bankomatkortet ser ut på telefonen. Bilden är hämtad från informationen om Credit card reader i Google Play store.

Fig. 17. Exempel på hur informationen visas i applikationen Credit card reader efter avläsning av
bankomatkort [19].
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-

3.2.3.3 Cards – mobile wallet

Resultat för experimentet med avläsning med applikationen ”Cards – mobile wallet
” visas nedan i Tab. 4. Samtliga kort var tillgängliga att scanna in i applikationen. SL
och UL-busskortet kan inte testas i butik och har inget banknummer, utgångsdatum
samt CVC-kod.
Tabell. 4. Resultat för applikationen Cards – mobile wallet
Kort

Tillgänglighet

Nordea Visa
ICA banken
Handelsbanken
Banknorwegian
Visa
SL
UL-busskort

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cards – mobile wallet
Kan
Banknummer
användas i
butik
X
X
X
X
Ej testat
X
Ej testat
X
-

-

Utgångsdatum CVCkod
X
X
X
X

X
X
X
X

-

-

Med Nordea Visa och ICA-bankens kort som var avlästa i applikationen testades sedan betalning med telefonen istället för ett fysiskt bankomatkort i en handelsbutik.
När betalningen skulle ske gick det inte att använda applikationen. Resultatet blev
att applikationen hänvisade vidare till applikationen Google Pay för att logga in. Inloggning på Google Pay, som inte har lanserats i Sverige än, är inte en del av experimentet.
3.3

RFID-skydd

Syftet med experimentet var att testa olika befintliga RFID-skydd som finns mot
skimning. Få svar på hur dessa fungerar och hur många kort de kan skydda samtidigt.
Testa hur de ska placeras i plånboken för att ge bästa möjliga skydd. I experimentet
kommer två stycken olika skimmingsskydd att testas.
3.3.1 Utrustning
Nedan listas den utrustning som användes i experimentet.
•
•
•
•
•
•
•

2 olika RFID-skydd designade för att placeras i en plånbok
Olika bankomatkort med beröringsfri funktion
1 MIFARE kort 1kB
1 RFID-läsare RC522, se specifikation i bilaga A
1 Android telefon med inbyggd NFC-teknik, med applikationen NFC-tools
1 Arduino Nano V3.0 ATMEGA328
1 Grön LED
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• 1 330 Ω resistor
• Kopplingsplatta samt kopplingssladdar.
3.3.2 Utförande
Kretsen kopplades enligt Fig. 18. Se mer detaljerat kretsschemat i Bilaga C.

Fig. 18. Bild på hur RFID-läsaren RC522 kopplades in med Arduino Nano kortet. Arduino Nano
kortet till vänster och RFID-läsaren RC522 till höger.

Arduino Nano kortet kopplades med en RFID-läsaren. En grön LED kopplades in
för att lysa upp när taggen är tillräckligt nära läsaren för att börja läsa av. Sedan
kopplades Arduino Nano kortet till en dator med en USB-sladd. På datorn användes
mjukvaran Arduino. Programkoden som användes finns bifogat i bilaga D. När kretsen och koden var klara kunde experimentet påbörjas.
Läsavståndet mättes först mellan läsaren och taggen för att veta hur långt läsaren kan
läsa RFID-taggen utan RFID-skydd. I Fig. 19 visas kretsen med läsaren samt en
RFID-tagg av typ Mifare Classic 1kB, den gröna lysdioden indikerar att kortet är tillräckligt nära för att läsas av.
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Fig. 19. Mifare Classic kort som är placerat ovanför läsaren, den gröna lysdioden lyser för att RFIDtaggen är tillräckligt nära läsaren för att kunna läsas av.

RFID-Skydden testades på följande punkter:
• Hur många beröringsfria kort som skydden klarar av att skydda
• Hur långt ifrån de skyddar
Läsningen av taggarna skedde både med RFID-läsaren med kretsen som tidigare, och
avläsning med mobiltelefon med inbyggd NFC-teknik. De två olika skydden som
testades visas i Fig. 20. Till vänster i bild är ett RFID-skydd vid namn ”CARD
SHIELD”. Till höger i bild visas ett annat skydd vid namn ”Skimming Blocker” som
var de dyraste av de två skydden.

Fig. 20. Bild på två olika skimmingsskydd. Till vänster i bild card shield, till höger skimming blocker.

3.3.3 Resultat
Första skyddet som testades var produkten ”card shield” som visas i Fig. 21.
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Fig. 21. Bild på RFID-skyddet card shield.

Skyddet placerades ovanpå taggen som Fig. 22 visar och resultatet var att kortet ej
gick att läsa av.

Fig. 22. RFID-Skyddet placerat ovanpå taggen. RFID-läsaren kunde ej läsa av kortet.

Kortet placerades sedan direkt på läsaren och avståndet varierades på skyddet till läsaren inte kunde läsa av kortet längre. När skyddet var 0.5cm från taggen kunde
inte läsaren läsa av taggen längre, se Fig. 23.

Fig. 23. Avståndet då skyddet Card Shield blockerar avläsningen.
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Nästa del i experimentet var att testa hur bra skyddet fungerar i en plånbok med
kort med inbyggda RFID-kretsar.
I Fig. 24 visas placeringen på skyddet i en plånbok med fyra stycken olika kort med
inbyggd RFID-teknik. Skyddet hamnade längst ut på en av sidorna i plånboken när
plånboken stängdes.

Fig. 24. Placering på Card Shield skyddet i plånbok, när plånboken sedan stängs kommer skyddet att
hamna längst ut på en av sidorna.

Mobilen placerades som Fig. 25 visar för att försöka läsa av korten. Applikationen
som användes var NFC tools. Avläsningen försöktes på båda sidor av plånboken.
Skyddet skyddade mot avläsningen endast när det var placerat närmast läsaren i mobilen. Skyddet skyddade inte när plånboken sedan vändes då skyddet var på andra
sidan längst bort från läsaren.

Fig. 25. Mobilen placerades ovanpå plånboken för avläsning med NFC tools.
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Nästa steg i experimentet var att ha två identiska ”card shield” skydd i plånboken
som Fig. 26 visar. Skydden placerades så att de hamnar längst ut på kanterna när
plånboken stängs. De röda pilarna i bilden visar var skydden var placerade. På detta
sätt gick det ej att läsa av något kort i plånboken.

Fig. 26. Två Card Shield skydd placerades längst ut på kanterna.

Nästa steg var att testa hur många kort skyddet skyddade samtidigt. Ovanpå skyddet
placerades två stycken kort med inbyggd RFID-teknik. Mobilen lades sedan ovanpå
dessa som Fig. 27 visar. Resultatet var att mobilen kunde läsa det översta kortet
närmast mobilen, skyddet förhindrade inte avläsning av de båda korten.

Fig. 27. Test hur många beröringsfria kort som RFID-skyddet Card Shield kan skydda samtidigt.
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Det andra skyddet som testades var produkten Skimming Blocker som visas i Fig.
28.

Fig. 28. Bild på RFID-skyddet Skimming Blocker.

RFID-taggen lades ovanpå läsaren och skyddet sänktes ner till att det inte gick att
läsa av informationen. I Fig. 29 visas hur långt ifrån skyddet fungerade, notera att
den gröna lysdioden lyser, men avläsningen blev störd av skyddet. I programmet på
datorn stod det ”faild: Error in communication” som visas i Fig. 30. Card UID och
PICC gick att läsa av.
Avstånd tagg från bord: 1.5cm
Avståndet från tagg till skydd mättes till 3 – 1.5cm = 1.5cm.

Fig. 29. Avstånd då skyddet skyddade informationen från avläsningen.
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Fig. 30. Information som avläses i mjukvaran Arduino på datorn. Informationen på taggen går ej att
läsa.

I Fig. 31 visas hur skyddet var placerat i plånboken. Skyddet placerades längst ut på
en av sidorna när plånboken var stängd.

Fig. 31. RFID-skyddets placering i plånbok.

Resultatet blev att det inte gick att läsa av något av korten där RFID-skyddet var
närmast mobilen.
Tre stycken kort med inbyggda RFID-taggar lades ovanpå skyddet. Observera att
RFID-skyddet är längst underst. Det gick inte att läsa ut något kort med NFC Tools
på telefonen, se Fig 32.
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Fig. 32. Resultat för avläsning med flera kort med RFID-skyddet Skimming Blocker.

Sammanfattning för resultaten för de olika RFID-skydden visas i Tab. 4.
Tabell. 4. Sammanfattning av resultat för de olika RFID-skydden Card Shield och Skimming Blocker.
RFID-skydd
Card Shield
Skimming Blocker

Antal kort som skyddas
samtidigt
1
3
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Läsavstånd från RFIDläsaren RC522 (cm)
0.5
1.5

4 Diskussion
Informationen som kunde läsas av med applikationen Credit card reader var bankkortsnummer, utgångsdatum men dock inte CVC-koden. Bankernas svar från
undersökningen menade att CVC-koden ej kunde läsas ut vilket även mina avläsnings-experiment kom fram till. Alla de avlästa bankomatkorten använde sig av
samma Mifare-typ som var Mifare Plus. UL- och SL-kortet gick ej att läsa av med
applikationen Credit card reader. Med applikationen Cards mobile wallet blev resultatet att de bankomatkorten som testades inte gick att använda direkt i en betalningsterminal i en handelsbutik, utan det krävdes en inloggning med Google Pay vilket inte var en del av experimentet.
Säkerhetsexperten från Skimsafe som nämndes i introduktionskapitlet jobbar för ett
företag som säljer RFID-skydd. På skimsafe.se beskriver de hur enkelt det är för en
tjuv att skimma dina kort och stjäla kortuppgifter. Det känns som nyhetsartikeln är
reklam för dem själva, att få sälja fler skydd genom att skrämma folk. Artikeln skulle
bli mer trovärdigt ifall det var en opartisk säkerhetsexpert.
Den valda metoden för att läsa av bankomatkort visade sig ha svagheter. De två olika
RFID-läsarna som testades hade inte stöd för typen Mifare Plus och kunde därav inte
läsa av bankomatkort. Däremot gick det att läsa av korten med beröringsfri funktion
med en telefon med inbyggd NFC-teknik.
RFID-läsaren RC522 med inbyggd antenn hade längre räckvidd än SM130 med extern antenn.
Den valda metoden för att testa de olika RFID-skydden visade sig vara givande. Det
dyrare skyddet skyddade många kort samtidigt, medan de andra sortens skydd bara
kunde skydda ett kort åt gången vilket gör det svårt att ha den sortens skydd eftersom det krävs fler en ett skydd i plånboken om det ska vara säkert från skimning.
Det dyrare skyddet skyddade även från ett längre avstånd och hade en egen inbyggd
RFID-krets som störde ut avläsningen.
Inom ramen för hållbar utveckling i mitt examensarbete har jag valt komponenter
och produkter som är CE-märkta som uppfyller bland annat direktiv om hälso-,
miljö- och säkerhetskrav.
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5 Slutsats
Bedömningen är att ha oro för att få sitt kreditkort skimmat av brottslingar är överdrivet. Det är svårt att skimma en annan persons kort med hjälp av en telefon med
inbyggd NFC-teknik för att telefonen måste vara i direktkontakt med kortet för att
kunna läsas av. Om bankomatkorten är placerade under några lager kläder och en
plånbok så anser jag att det är i stort sett omöjligt att skimma kortet med telefonen.
Om kortet ligger öppet och bedragaren har chans och tid att gå fram och hålla telefonen över kortet kan känsliga uppgifter läsas av. Utan CVC-koden menade bankerna att det är svårt att använda informationen till brottsligt syfte, det som kan tänkas
är att handelssidor med mindre säkerhet betalning kan ske utan att uppge CVCkoden.
En RFID-läsare som läser av kortet har större räckvidd än telefonen och kan nå genom plånbok och kläder men problemet är då att kunna läsa av och analysera informationen från RFID-taggarna och sortera ut önskad information.
Efter experimenten med skimningsskydden är bedömningen att dessa inte skyddar
tillräckligt, särkilt om plånboken är av en större storlek som användes i
experimentet. För att ge bästa skydd i plånboken är bedömningen att ett
skimningsskydd placeras längst ut på varje sida i plånboken.
5.1

Förslag på framtida påbyggnad av arbetet:

Förslag och idéer om framtida påbyggnad av arbetet är att testa säkerheten med olika
digitala plånböcker som bland annat Google Pay och Apple Pay. Om det går att läsa
in en annan persons bankomatkort med dessa digitala plånböcker och använda dem i
handeln utan att autentisera sig. Ett förslag till är att skapa en större och effektivare
RFID-antenn som kan läsa av Mifare plus taggar som används i beröringsfria bankomatkort.
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Bilaga A
Specifikationen för RFID-läsaren för Arduino, MFRC522. Texten är hämtad från
databladet för MFRC522 [21].

A1

Specifikationer för RFID-läsaren SM130 visas i Fig. 1 och 2. Bild på RFID-läsaren
SM130 visas i Fig. 3 [22].

Fig. 1. Information om RFID-läsaren SM130 från databladet [22].

Fig. 2. Information om pinnarna på SM130 [22].

A2

Fig. 3. Bild på RFID-läsaren SM130 [22].
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Bilaga B
Underskriftsblankett för deltagande av experiment. Underskriftsblanketten är tre
sidor lång.

Experimentella mätningar om RFID-teknikens
sårbarheter och egenskaper
Examensarbete för elektroingenjörsprogrammet 15 hp
Högskolan i Gävle
Student: Jonas Selander
Handledare: Niklas Rothpfeffer

Blankett för deltagande av experiment
De nya bankomatkorten idag har en beröringsfri funktion som är inbyggd i kortet. Den
funktionen ska göra det lättare för kunder att betala mindre summor utan att behöva slå in
sin pin-kod. Vilket kan vara en säkerhetsrisk. I figur 1 visas ett Nordea bankkort med beröringsfri funktion.

Figur 1 - bankomatkort med beröringsfri funktion
Ett av experimenten i mitt examensarbete handlar om beröringsfria bankomatkort med
inbyggd RFID-teknik, målet är att undersöka bankomatkort från olika banker och se hur
mycket information man kan läsa ifrån dem med en RFID-läsare samt en mobiltelefon
med inbyggd NFC teknik.
Syftet med experimentet är att få svar på frågor som: är informationen krypterad? Kan informationen användas i brottsligt syfte? Är det skillnad på säkerheten mellan olika bankers bankomatkort?
Utrustning kommer att vara en RFID-läsare kopplad till en Arduino Nano. En android telefon med NFC läsnings-appar. Appar till android telefonen som ska användas är:

• Cards - Mobile wallet
• NFC-Tools

B1

• Credit Card Reader
Personliga uppgifter och deltagarens namn kommer inte skrivas med i rapporten. Bankkortsnummer och annan information om bankomatkortet kommer inte att skrivas med i
rapporten. Informationen som sparas på datorn/mobilen kommer att raderas efter resultatet är bearbetat. Informationen kommer ej delas med någon annan.
Resultatet som kommer stå med i min rapport är:

• Vad för sorts information man får ut av bankomatkorten
• Skillnaden mellan bankomatkort från olika banker.
Som deltagare ska du vara närvarande när experimentet sker och när det är klart får du
tillbaka ditt bankomatkort. Jag som deltagare godkänner informationen ovan och ger tillåtelse att få läsa av bankomatkortet med en mobiltelefon samt en RFID-läsare.

________________________________________
Bank

________________________________________
Underskrift deltagare

________________________________________
Mobilnummer deltagare

B2

Jag som student som utför experimentet skriver under att informationen som läses av,
inte kommer delas med någon annan. Informationen som kommer läsas av kommer inte
att presenteras i examensarbetet. Informationen kommer raderas efter färdigt examensarbete.

________________________________________
Underskrift student

________________________________________
Mobilnummer student
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Bilaga C
Kretsschemat för RFID-läsaren RC522 visas i Fig. 1. Mer detaljerat kretsschema visas i
Fig. 2.

Fig. 1. Kretsschema för RFID-läsaren RC522.

Fig. 2. Detaljerat kretsschema för RFID-läsaren RC522 och Arduino Nano v3.

C1

Kretsschema för RFID-läsaren SM130 visas i Fig. 3.

Fig. 3. Kretsschema för RFID-läsaren SM130 med resonanskondensator på 22pF.
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Bilaga D
Programkod i mjukvaran Arduino för RFID-läsare RC522 visas i Fig. 1.

Fig. 1. Programkod för RFID-läsare RC522.
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