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Transskription af vores interview:  
 

0-1 Niels siger:  ud med at sige om vi overhovedet har forstået hvordan nemt id virker, han citerer ” 

for at kunne sætte sig ind i hvad er det der sker og hvad er det for nogle sårbarheder og 

sikkerhedssager der er omkring NemID. Spørger decideret om vi har vi lavet vores egne 

beskrivelse, se for at forstået hvordan nemt id virker, hvordan virker NemID. Før vi kan 

forholde os til hvilken angrebstyper der er sket. Når vi ikke har den grundlæggende vide og 

Niels mener at når han læser vores tekst får han en mistænkte om at vi ikke har helt forstået det 

grundlæggende  

 

1-2  Ejaz forklarer: at vi ikke har undersøgt NemID’s infrastruktur, forklarer hvordan digital 

signatur virker, vi har lidt baggrundsviden, Niels siger: at ikke er egnet til forklarer hvordan 

NemID virker og han mener at vi skal skaffe information fra nettet.  

 

3-4  Ejaz stiller det første spørgsmål: Hvilken tidligere projekter har du haft om brugernes it-

sikkerhed i Danmark? Niels siger at han ikke lavet nogle projekter om it-sikkerhed, men har 

siger at han haft et projekt med en af hans kolleger fra Københavns universitet, hvor de 

undersøgt brugernes it - sikkerhed i forhold til netbank, hvor man kan have brugervenligt 

sikkerhed eller top not sikkerhed. Hvor svært det at bruge netbank.   

4-5 Niels siger: Usable security enten det eller det der er sikkert. Sikkerhed kommer altid til at stå 

frem som noget der er mindre brugervenlig, da man altid skal indtaste noget eller have en nøgle. 

Når man skal eksempelvis logge på noget, kræver det nærmest alle gange en form for 

sikkerhedskode eller bruger information og kode. Han mener at man også kan lave brugervenlig 

sikkerheds løsninger som også hjælper og er sikrer.  

5-6 :Niels siger: Biometri og fingrer aftryk som er blevet indført og er sikrer, Ejaz nævner iPhone 

modeller som havde fingeraftryk.  
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6-7: Furkan siger: Jeg har en tvilling og han kan bare åbne mobilen op som om det var hans egen 

mobil. Det er en af de udfordringer jeg har. Niels siger: Det er jo din tvilling. Niels siger: Man kan 

sagtens skrue for ansigtsgenkendelses algoritme, men man kan risikere at du ikke logge ind når du 

er søvnig.  Der er to begreber når man snakker om biometri: Den ene hedder falsk positiv, det er når 

din tvilling kommer in på din konto ikke, og den anden falsk negativ, det er når du bliver afvist, 

hvor den burde acceptere i virkeligheden. Så vis man sætter den for lavt lukke man de forkerte inde 

og for høj holder man de rigtige ude i nogle tilfælde.  

7-8: Balancegang, Så vil der være nogle særlige tilfælde, Niels siger: Har lavet nogle europæiske 

projekter angående biometri. Man kan godt bruge biometri til at skabe it sikkerhed. 

8-9: Niels siger: I hverdagen sidder jeg for bestyrelsen i Tech sikkerhedsrådet. Vi er i gang med at 

forhandle ti sikkerhedsråd i forbindelse med downloading af apps, f.eks. appen tiktok der er ude.  

Hvordan man skal forholde sig til at have apps. Formidling af it sikkerhed til brugerne og vi er også 

med i et nationalt projekt, som hedder cyberhub, hvor vi formidler it sikkerhed til virksomheder.  

9-10: Niels siger: Almindelig virksomheder, de små og de mellemstore, der er ganske få store 

virksomheder. Lego, Grundfos og Mærsk, måske Danfoss, Furkan siger: Hvad med Carlsberg hvor 

Niels siger : De er ikke så store . Det er fordi i ser dem tit og oftere.  

10-11 : Ejaz spørger om hvordan man optimere it sikkerheden, hvad gør i så at skaffe de her 

informationer eller klogere på emnet. Niels siger: Så går vi ud og se hvad der sker i virkeligheden 

og se hvad gør folk.  Gå ud og snakke, det næste projekt vi har med at hjælpe virksomheder, hvad 

skal man gøre og lave en tjekliste og fortælle hvad folk skal huske at krydse af.  

11-12: Niels siger: Ligesom studerende er det vigtigt at få en god karakter end at man lære noget, så 

flytter fokusset derover. Når man præsenterer en tjekliste, så kan fokusset flyttet fra it sikkerhed til 

at hvordan man kan udfylde et stykke papir. Det er en fare vi ser. Vi vil gerne se hvad de gør faktisk 

og der findes ’ 

masser af råd fra fem til ti og til borgerne såvel som virksomhederne.  

12-13: Niels siger: Siger at man ikke burde gøre noget i virkeligheden såvel som i den digitale 

verden. Virus eller konsekvenser vil ramme dig uanset hvad. Derfor bliver en del af det også 

mennesker er rigtig dårlig til at vurdere risiko.  
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13-14: Generelt er vi mennesker bange for de forkert ting. Hvis vi bruger de rationale tankegang, i 

den måde jeg bevæger mig rundt på, er det farligere at jeg sætter mig i et fodgængerfelt end i at jeg 

sidder i et fly eller i et atomkraftværk, da sandsynligheden for en ulykke på trafik er større. Vi er 

bange for de forkert ting og vi er rigtig dårligt til at lave den der risiko analyse.  

14-15: Ejaz nævner at vi også indblander følelser i vores beslutninger, hvilket er med til at gøre at 

vi ikke træffer rationale valg, hvorimod det ville en computer ikke gøre. Niels siger: Computeren 

foretager ingen vurderinger. Skal man klikke på en mail.  

15-16: Fake mails. Niels siger: Når du får en mail fra din kammerat, der bliver den svær at 

gennemskue og det ikke sikkert det kommer fra ham. Jeg kan da sende en mail i dit navn, det da 

rimelig nemt.  

16-17: Niels siger: De er blevet bedre til at skrive korrekt dansk, før var det bare google translate og 

man kunne nem afsløre. Nu kan de få sat et logo og hjemmeside som ser rigtig ud. Så hvis man skal 

lave en regel, skal man aldrig klikke på links og hvis man tror man har fået en mail fra danske bank, 

så søg deres hjemmeside selv og find ud af det derfra.  

17-18: Niels siger: et råd til at fremme it sikkerheden, Furkan siger: vores fokus det er på NemID, 

de har nogle krypteringsmekanismer, og forklarer uddybende.   

18-19: Niels siger: punkt 1. hvad er NemID? I godt klar over der findes to slags NemID. Furkan 

siger der den digitale og papkortet. Niels svarer: Der er papkortet og en app, det vil sige der er tre 

muligheder. Der er også en speciel form for handicappede som de kan få via deres telefon. Men det 

er jo en del af implantationen.  

19-20: Niels siger: Nem id blev bygget oprindeligt til bankerne skulle have et fælles log in system, 

så alle bankerne kunne log in i et fællesystem. Så vil staten også gerne have et NemID, til alle de 

offentlige myndigheder, som borger kunne identificere sig overfor de offentlige myndigheder og 

dernæst kom der offentlig NemID. Bankerne har deres NemID. Mange af de design ting i forhold til 

NemID minimerer risikoen for at der er nogle som går ind og tømrer borgernes banker.  

20-21:Niels siger: Minimerer bankernes risiko, som er til at forstå.  
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21-22: Niels siger: Bankerne er skide ligeglade med om det er dig der inde på deres danske bank 

hjemmesider, men de sikrer sig rigtig godt at du er dig. Hvis andre kan gå ind og bruge ens data til 

ny adresse på folkeregisteret, lave ny sygesikringsbevis.  

22-23: Niels siger:  Den er svære for os, staten eller kommunen vil ikke erstatte os. Bankerne kan 

sige okay dem der hævet pengene var en snyder, vi giver dig pengene ind igen. Men staterne har 

alligevel købt bankernes NemID løsning. Allerede i designet er der nogle uhensigtsmæssigheder.  

23-24: Furkan nævner PKI og Niels siger : Logisk set er det rigtigt beskrevet, at NemID anvender 

asymmetrisk kryptering, Det ligesom at man går ind i http hjemmesiden, Der skal i kender 

hjemmesidens offentlige nøgle for at kunne skrive noget.  Praksis set bruger de symmetrisk, men de 

bruger også asymmetrisk.  

24-25: Hjemmesiden skal kunne til jeres offentlige nøgle. Der kan være noget handshake og at i tror 

at hjemmeside kan gøre det den skal. Så bruger man en asymmetrisk nøgle til at sende en 

symmetrisk nøgle, så tager opfinder vi en symmetrisk nøgle til at kryptere symmetrisk og 

dekryptere med. Den bliver enten på lavet på serveren og den bliver udvekslet via public key 

Infrastructure.  

25-26: Niels siger: Selve kommunikation foregår med den symmetriske nøgle, men det var aldrig 

virke uden den symmetrisk, men logisk set så bruges asymmetrisk nøgle, til at lave forskellige 

valideringer, at genkende at vi er dem vi udgiver hvem vi er.  

26-27 Niels siger: PKI administrere offentlige nøgle.  

27-28: Niels siger: Symmetrisk kryptering er mere effektiv og asymmetrisk kræver mere regnekraft. 

Derfor kunne det logisk set godt foregå på den måde. Vi ved at asymmetrisk kryptering er der er to 

nøgle. Hvad er der kendetegnet ved min offentlig nøgle. 

28-29: Niels siger: Hvad kendetegner det hvis man både har den offentlige og private nøgle, som en 

privat person? Det er nogle ting som i skal ligge jer ind i. De skabes sammen. En private nøgle har 

kun jeg, men en offentlig nøgle har jeg og alle andre. Det gælder for os alle sammen.  

29-30: Niels siger: Men hvordan skabes de to nøgler? De skabes sammen fordi de hænger jo 

sammen, når jeg krypteret med min private nøgle, skabe det ikke it-sikkerhed, da alle har min 
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offentlig nøgle, men når de Aff krypterer det, kan det kun komme fra ham der den private nøgle og 

dens signatur.  

30-31: Niels siger: En del af den algoritme af dem man vælger, har forskellige nøglelængde. Furkan 

spørger om han kan nævne nogle typisk asymmetriske og symmetriske algoritmer som bruges? 

Niels siger: Det mest hyppige det Er AES (advanced encryption standard) som er et amerikansk 

program og som blev skabt under en konkurrence. Hvor der var fire forskergrupper som dystede om 

at lave den bedste, hvor denne blev udviklet af nogle hollændere.  

31-32: Niels siger: Den bruger en masse avanceret matematik, som jeg bakker ud af. Selvom jeg har 

en førstedel i bachelor i matematik. Des algoritmen er også symmetrisk. Asymmetrisk har vi RSA 

og firmaet er hedder RSA efter de 3 forskere som grundlagde det. 

32-33: Niels siger: Hvad er sikkerhedsproblemet med NemID? Hvis vi kigger helt ned vi 

byggeklodserne. Så vi kan kigge på hvordan det er bygget.  

 33-34: Niels siger: Det er kompliceret det I har sat sammen og tror i skal undersøge mere, noget der 

ikke er intuitivt, i NemID er samfundet bedst til at beskytte vores private nøgle. Hver gang man skal 

bruge denne private nøgle, skal vi frigive den fra Ballerup, hvor de er gemt væk.  

34-36: Niels siger: Hvad er problemet med NemID? NemID bliver brugt grundlæggende så man 

kan identificere borgerne og bevise at man er den man er. Den man er et personnummer og den 

validerer det udefra det. Den kode de taster ind skal passwordet være? 

36-37: Furkan nævner brute force algoritme og dernæst siger Niels: Udfaldsrummet er ikke så stort 

i forhold til NemID. 

37-38: Niels siger: Minimums tegn for NemID er 4 og man kan nøjes med 4 tal som en pinkode, så 

det titusinder forskellige udfald. Ejaz nævner hvordan vi har lært bruteforce algoritme.  

38-39: Niels siger: Nem id blev lagt op til at man kunne det også i sin telefon, hvilket er derfor de 

har reduceret password kravet, så det minder om en pinkode.  NemID password krav er cifre og det 

kun fornuftigt at inddrage tal og store bogstaver osv. Nogle vil også have det simpelt, hvilket 

reducere sikkerheden.  

39-40: Niels siger:   En af nem id-svagheder er at passwordet er for lille og hvad gør de så for at 

modvirke at man lave f.eks. bruteforce attack. NemID gør noget andet så de kan bekæmpe en 
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bruteforce f.eks. Hvis man taster sine kode flere gange i træk, blokerer de dig og dermed bliver man 

nød til at gennærveve sig sit NemID.  

40-41: Niels siger: De sender information til jeres folkeregister adresse og de bliver sendt til den 

adresse som der står registeret i jeres folkeregister adresse. 

41-42: Niels siger: Faktisk før man kunne oprette et NemID, skulle man have noget form for billede 

id. Der mange danskere der ikke har billede id.  

42-43: Denial of service attack, som lagde NemID serveren ned også er der nogle man in the middle 

attack. Ejaz redegøre for man in the middle, med hans egen forklaring.  

43-44: Man in the middle, er en mand i midten, så er NemID en man in the middle attack, når man 

logger ind på en bank side eller borger.dk. Så dukker der et vindue op, som kræver ens oplysninger, 

før den sender en videre.  

44-45: Furkan snakker om hvordan en hacker skaffer ens oplysninger (henholdsvis man in the 

middle attack) og faktisk kommer med en phishing angreb eksempel, hvilket ikke er man in the 

middle.  Niels svarer: Man in the middle kan sidde inde i din browser, altså den kan sidde meget tæt 

på en.  

45-46: Niels forklarer:  Man tror at man logger på ens netbank, men de oplysninger der bliver 

indtastet, bliver sendt til en anden part, hvor personen bag hjemmesiden opretter et login på dit navn 

og dernæst flytter pengene som om det var dig der gjorde det.  

46-47: Niels siger: Hackeren sender din data videre til banken, hvorimod banken spørger om din 

engangskode, hvor man tror at det kommer fra ens bank, men i stedet kommer det fra en helt tredje. 

Man in the middle, er jo således at man står i midten og snakker med begge parter og får data.  

Derfor skal man passe på hvilken links, man trykker på. Det stykke software kan også ligge inde i 

jeres browser.  

47-48: Ejaz stiller et spørgsmål: Lad os antage at NemID bliver udsat for et angreb, f.eks. phishing 

angreb, hvor ville du så sige at ansvaret ligger? Niels svarer: Det er udelukkende brugernes ansvar, 

men man skal ikke falde for et phishingangreb 
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48-49: Niels siger: Så bliver skat medansvarlig, fordi de har været med til at træne manglende 

opmærksomhed på det her. Hvis de aldrig selv, sender en link ud, så er de med til at sige klikke på 

links fra os. Men jeg forstår godt, da det er lidt tvetydigt.  

49-50: Niels siger: Virksomheder skal være klare om at fortælle deres bruger at de ikke sender links 

ud ellers er det ikke udelukkende borgerne skyld. Ejaz siger: hvad man kan gøre for at gøre 

brugerne mere bevidste i forhold til hacker angreb og den slags? Udover de 10 tips fra sikker 

digital. Niels siger: Man kan selvfølgelig lave et ny NemID.  

50-51: Niels siger: Lyder det fornuftigt, at en dansk hjemmeside hedder nemid.nu, det var fordi at 

nemid.dk var optaget af nogle andre. Det svækker jo en general opdragelse af borgerne, da selve 

hjemmesiden ikke er et dansk domænenavn. Ejaz siger: Lige nu findes altså en hjemmeside, som 

kaldes for NemID.dk? Niels svarer: Det var der altså dengang.  

51-52: Niels siger: Alle kan få et dansk domænenavn, der er selv mange kinesere som har dansk 

domænenavn, dermed er det ikke et problem. Ejaz spørger: Er der ikke noget med copyright, hvis 

man tager det samme navn? Niels svarer: Der er forskellige rettigheder til et navn.  

52-53: Niels siger: Hvis man laver et navn som firmaregisteret, så kan man også opkøbe sig til selve 

navnet og sælge den dyrt derefter. Der er nogle regler omkring de danske domæner og hvordan 

sådan ting skal håndteres. Da TDC, som nu hedder Yousee altså, gav kompensation, fordi der 

eksisteret et domæne som hed tdc.dk, altså TDC betalt dem en ekstra pris, så de kunne overtage 

domænet ikke.  

53-54: Ejaz spørger: I din tidligere har du som sagt beskæftiget dig med biometri og it-sikkerhed, 

hvad synes du om at en borgerens personlige oplysninger, hvor ens personlig NemID.  

54-55: Ejaz spørger videre: NemID holder rigtig mange informationer, hvor den er forbundet til 

rigtig mange forskellige hjemmesider, såsom: skat.dk, borger.dk osv.…? Niels svarer: NemID giver 

adgang til en masse ting og hvis andre har fat i ens oplysninger, så kan de lukke en ned. Det er jo et 

identitetstab, hvilket er svært at få oppe og køre igen.  

55-56: Niels siger: Der er en masse ting, der sker, ens bankkonto lukkes når man dør, så der sker en 

masse ting hvis man dør.  
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56-57: Niels snakker om ejendomsmægler, hvilket ikke er så relevant.   

57-58: Niels siger: Det har hele tiden være muligt at svindle i den digitale verden, men det har 

eskaleret for at gøre det effektivt. Fordi det koster ikke noget at gøre det engang, så kan man bare 

gøre det 100 gange igen.  Hvorimod hvor du skal ude i den fysiske verden er man begrænset 

grundet en levetid. Det derfor der er en timer, hvis man så indtaster tre gange forkert, så skal man 

vente en bestemt tid.  

58-59: Niels siger: Du når aldrig igennem helt, da systemet vil på et tidspunkt afvikle det forsøg.  

Men hvis systemet opbevarer din password, så hvis jeg kan nu finde den opbevaret passwordfil, så 

kan sidde på min egen computer og laver password angrebene. Så kan jeg sidde og gætte.  

59-60: Ejaz spørger: Vi har skrevet et lille afsnit om evolutionen af hacker angreb og hvordan 

phishing angreb er. Før i tiden kunne man se om det var rigtigt og man kunne kigge på logoet om 

det var selve firmaet. Altså man kunne tjekke legitimiteten af mailen ret hurtigt. Nu er det blevet 

mere avanceret. Det at man kan validere at der er tredje part, som godkender og siger det passer, det 

blandt andet det Public Key Infrastructure er med til. At validere at det den rigtige der får den 

offentlige nøgle.  

60-61: Niels siger: I situationen med NemID er de selv PKI, hvor de er operatør på det ene og på 

det andet. Så bliver rollerne blandet om man har den samme sikkerhed.  

61-62: Jordy spørger om det vil gøre det nemmere, hvis man kan logge ind på PKI via biometri. 

Niels svarer: Selvfølgelig er det muligt, men det er nemmere at snyde med, de skaber et digitalt 

billede, det digitale billede, hvis jeg kan stjæle billede og ser ud som om det var mig. Hele tiden er 

det her våbenkapløb.  
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