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Abstract 

This report examines the Danish system called NemID and how it has affected the Danish people. 

We had at the start a problem, which was finding out why NemID has being targeted and why its 

users have gone through several hacking attacks, also how it has affected the users of NemID. We 

used different methods, such as analyzing the NemID tool itself and we also used a theory called 

diffusion of innovation, which focuses on spreading new technology. We used our analysis as help 

for us to understand, what NemID is, how its build and how its spread. Theories such as ANT 

(Actor - network - theory), have we used to analysis 2 case and help us understand who has a part in 

an attack when it occurs. At last the data we have received through interview and different theories 

in mind, helped us to reach our goal. Through the different analysis and theories, we concluded that 

the attacks did have an effect on the users, the environment and the Danish society.  
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Indledning 

NemID har stor indflydelse på vores hverdag, og påvirker vores tilgang til at få adgang til vores 

netbank, personlige oplysninger eller komme i dialog med en af de mange virksomheder. Der 

tilbyder log-in med NemID. NemID er i højere grad blevet svært at adskille sig fra vores 

teknologier, og især mobiler og computere spiller en stor rolle. 

Brugere er ikke de eneste der har gavn af den online verden. Brugers personlige information, 

netbank eller kontakter skaber utrolig stort interesse for hackere. Den digitale verden er et enormt 

marked for hacking og en effektiv måde for at komme i direkte kontakt til brugernes personlige 

oplysninger ved blot at anvende nogle bestemte hacker angrebs metoder.  

Brugeren som subjekt bliver her sat i en kompleks situation. Vi har ikke meget kontrol eller 

overblik over hvordan vi skal håndtere en hackerangreb, og dette kan medføre nogle kæmpestore 

konsekvenser. Subjektet og deres information ligger i hjertet af dette system af aktører. Så hvad kan 

subjektet selv gøre for at beskytte sig selv, og hvilke typer angreb har været de mest fremtrædende 

mod NemID. Hvad har det haft af konsekvenser på brugerne af NemID - i relation til de 

pågældende angreb. I dette projekt vil vi opnå et overblik over dette, og sætte ord på hvordan dette 

påvirker brugeren og netværket.  
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Begrebsafklaring 

Herunder har vi afklaret nogle begreber, som benyttes i projektopgaven. Begreberne defineres ikke 

og derfor haves der et overblik over begreberne herunder og dermed kan det give læseren et 

overblik over de diverse begreber. Således at det ikke er indforstået når det læses. 

 

Man in the middel:  Dette er hvor en skadelig enhed sætter sig mellem to enheder, hvor den 

udgiver sig for at være begge enheder og dermed stjæler den informationer fra begge enheder. 

Typisk de informationer, som har værdi hos hackeren, er adgangskoder og kreditkortoplysninger.  

 

Aktør:  Dette er et begreb der redegør for om det så er: en person, en organisation, en 

formel/uformel organisation eller statslig versus privat entitet. Aktørbegrebet definerer den rolle, 

som betegner den part han var en del af. Det kan være planlægger eller bare ryge.  

 

IT - sikkerhed: It-sikkerhed er et begreb som dækker den sikkerhed der dækker information, altså 

informationssikkerhed for data, som håndteres i et it - system.  

 

Brute force - angreb (Brute force - attack): Et brute force - angreb er et forsøg på at stjæle et 

offers kode, ved at bruge en brute force algoritme. Det der sker at man skabe en algoritme, altså et 

program som har nogle specifikke instrukser, hvor det er at genererer forskellige koder, indtil at 

man har den rigtige kodeord.  

 

DDoS - angreb (Distributed Denial of Service): Hvis en hjemmeside er udsat for et DDoS angreb, 

er det fordi en hacker har overbelastet serverne på en måde, hvorpå at de ikke kan nå respondere i 

tide og det får det til at kollapse sammen. 

 

Hacker: En person med en baggrund i IT, netværk-systemer og computernetværk der bruger sine 

evner på at finde nogle sårbarheder i IT-systemer og derefter udnytter de disse sårbarheder for at få 

adgang til personlige data. 
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Etisk hacker: En etisk hacker er en hacker der bruger sine færdigheder for at lede efter svagheder i 

et IT-system og hjælper en virksomhed med at gøre dem klare over disse svagheder og evt. hjælpe 

med at styrke disse svage målområder. 

 

Kryptering: Er når brugeren anvender en matematisk metode for at skjule indholdet af f.eks. en fil. 

 

Operativsystem OS: Et operativsystem er det primære system der ligger på en computer som 

tillader os at interagere med det. 
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Problemfelt 

Vi lever i et samfund, hvor NemID fylder en stor del af hverdagen, som alle er præget af.  Det 

enormt vigtigt at sætte fokus på it - sikkerhed, da vi lever i et samfund hvor nethandel og alt globalt 

forgår over nettet. Alt fra kommunens papirarbejde til skraldemandens daglige mails. Det at man 

skal betale ens regning, gøres også over nettet. Her bliver der krævet bruger-id, adgangskode og et 

nøglekort (med nøgler). Disse tre ting er hvad et NemID består af. NemID er en måde hvorpå 

borgere af samfundet kan logge på diverse hjemmesider, såsom: skat, E-Boks, borger.dk etc. Disse 

hjemmesider er essentielle for at kunne holde styr på sin økonomi, forsikringer og bl.a. uddannelse.   

NemID har i mange år været udsat for hackerangreb. Disse former for angreb kan ske på flere 

forskellige måder.  Angrebene sker ved at hackereudnytter grundlæggende svagheder i NemID 

designet og software. Dette kan f.eks. ske ved at den angriberne anvender moderne værktøjer og lidt 

teknisk snilde til at lave en fup hjemmeside. Brugerne har i udgangspunkt ikke nogen mulighed for 

visuelt at vurdere, hvorvidt en NemID-loginboks indlejret på en hjemmeside er falsk eller ægte. Så 

der vil være en stor risiko for at fuphjemmesiderne franarre danskerne deres NemID-oplysninger. 

Denne form for angrebsmetode hedder phishing, og er bare et af de mange forskellige 

angrebsmetoder IT-kriminelle, kaldet hackere benytter sig af (Møllerhøj, Jakob, 2018). Eftersom der 

er utallige hackermetoder og det hele tiden er under udvikling, så har vi tænkt os at afgrænse 

hacker-metoderne som vi kommer ind i projektet til dem der blevet dokumenteret omkring NemID. 

Der har været en del angreb hos NemID, som har haft en negativ konsekvens omkring brugerne. Så 

for at få et indblik af hvilke hacke-metoder der er brugt, vil vi komme igennem de angreb vi synes 

er mest væsentligt at gå i dybden med. 
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Motivation 

Man er vant til at skulle logge ind på flere offentlige hjemmesider med NemID. Dertil møder man 

den kendte login-boks, når man skal tilgå sig sin bankkonto, ligesom flere andre mere private 

hjemmesider NemID til verificering, før man får tilladt sig adgang.   

Denne NemID login-boks har en grundlæggende svaghed, at den er nem at efterligne. Når man 

færdes på nettet, kan det oftest være svært at skelne, om en given NemID login-boks er falsk eller 

ægte. Bag de falske log-bokse kan der lure IT-kriminelle, der er ude efter penge, eller fremmede 

stater, der er ude efter oplysninger, når man verificerer sig via. sit kodeord og nøglekort. Alle 

borgere i Danmark skal på et tidspunkt benytte sig af NemID og derfor er det enormt relevant for os 

alle, at vi er vidende om at det næste offer for IT-kriminelle også kan være os. Det er det der 

motiverer os til at undersøge dette emne meget nærmere, netop fordi det er og altid vil være et 

aktuelt emne for Danske borger i Danmark. 

Projektafgrænsning 

Vi har i tidligere afsnit kommet ind på at vores projekt omhandler hvordan borgerne i Danmark, der 

benytter NemID, kan blive ramt af hackerangreb og hvilke konsekvenser det kan medføre. Til at 

starte med i projektforløbet var det uklart for vores gruppe hvem der var vores målgruppe. Det 

endte dog med at vi valgte at holde fokus på hvordan hackerangrebene ramte borgerne og hvilke 

konsekvenser det havde for de ramte. Dertil er er det også relevant at komme ind på hvordan det har 

en indflydelse på de virksomheder hackerne rammer borgerne gennem. Det kan f.eks. være hvis 

man får stjålet penge fra en hacker over sin netbank, så har det også have en indflydelse på borgerne 

der bliver bestjålet, men det går også udover den bank hackerne har stjålet pengene igennem, da det 

også medfører at der er et svagt led i bankens IT-sikkerhed, som der selvfølgelig også skal tages 

stilling til. Dette gælder alt hvor der skal gøres brug af NemID for at få adgang til personligt data 

via. nettet.  Vi kunne også have valgt at tage virksomheder som hovedfokus, eftersom de også 

benytter deres egne nøglekort også i form af NemID. Dog mener vi, at det havde været alt for bredt, 

da vi dermed også skulle kontakte diverse virksomheder og gå i dybden med deres 

sikkerhedssystemer, hvilket ville blive meget vanskeligt. Vi har derfor vurderet vores afgrænsning 

til at være den bedst mulige måde at holde en rød tråd i projektet. Det er derfor vigtigt at det altid 

kan holdes i sikkerhed så der ikke er andre der kan udnytte NemID til vores egen databeskyttelse 

mm. 
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Problemformulering 

Hvad er de mest alvorlige angreb NemID og brugerne af NemID i Danmark, har været udsat for og 

hvordan har det påvirket de danske borgere? 

 

Underspørgsmål: 

Redegørende 

Hvad er NemID?  

Hvem er NemID´s bruger? 

Hvilke angrebstyper er de mest fremtrædende og relevante for NemID? 

Hvad har det haft af konsekvenser på brugerne af NemID - i relation af de pågældende angreb? 

Hvem står for angrebene på NemID?  

 

Analyserende 

Hvilke stadier bliver der gået igennem for en teknologi bliver modtaget til befolkningen?  

Hvordan kan man undersøge måden NemID er spredt ud til borgerne?  

Hvordan kan vi undersøge et teknologisk system? 

Hvordan kan man gennem ANT forstå hvilke aktører der med til at skabe netværkene for de cases 

vi vælger at tage udgangspunkt i? 

 

Diskuterende   

Hvordan har NemID spredt sig gennem det danske samfund? 

Hvordan har Borgerne taget NemID til sig? 

Diskuter hvilken udfordringer der er ved NemID? 

Hvilken fordele og ulemper er der ved svagt it-sikkerhed? 
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Semesterbinding 

Subjektivitet, teknologi og samfund  

Dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund inddrages til vores projektopgave således, at vi 

vil redegøre for vores cases og hvordan hacking angrebene rammer både samfund og subjekt. Vi vil 

kigge nærmere på hvordan og hvorledes NemID-udbyderne og NemID-brugerne i Danmark bliver 

påvirket af disse Angreb. Vi vil derfra undersøge sikkerheden af at gøre brug af NemID og dermed 

undersøge risikoen for borgerne i Danmark der samtidig også er brugerne af NemID nøglekortet, er 

for at de bliver angrebet af IT-kriminelle, som kan have til hensigt at stjæle folks personlige 

oplysninger eller få stjålet penge fra deres netbanker. Vi vil komme ind på mennesker, teknologi og 

samfund. Vi kommer ind på alle hjørner af it-sikkerhed, alt fra hackerangreb, NemID til brugernes 

it-sikkerhed. Denne dimension skal være med til at opklare vores undersøgelse af hvordan hacker 

angreb har påvirket brugerne af NemID og hvilken indflydelse det har på NemID’s it-sikkerhed. 

STS er derfor virkelig nyttigt i forhold til hvordan teknologi hænger sammen med samfund og 

subjekt.  

Teknologiske systemer og artefakter  

Dimensionen Teknologiske systemer og artefakter inddrages til projektopgaven fordi vi har med en 

teknologi at gøre, som består af flere forskellige dele. NemID er en teknologi der består af flere 

forskellige mekanismer og processer, der er flere artefakter på spil og det er som enhver anden 

teknologi ikke fejlfri. Der er plads til forbedringer, der er fordele og ulemper ved denne teknologi 

og det vil ved hjælp af Trin-modellen analysere for at få en bedre forståelse for NemID. Trin-

modellen består af følgende seks trin:  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

2. Teknologiers artefakter.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter.  

4. Teknologiske systemer.  

5. Modeller af teknologier.  

6. Teknologier som innovation. 

Ikke nok med at vi kan inddrage TRIN-modellen fra TSA, så vil vi også trække noget viden fra 

emnerne ”asymmetrisk kryptering” og ”kryptografisk hashing”, som vi også har haft om i TSA, da 

det er relevant viden at bruge i vores projekt, eftersom at begge emner omhandler it-sikkerhed. 

Derudover inddrager vi også litteratur fra denne dimension for at få en bedre forståelse af hvad et 



Arif Emre Teker BSP3 Humanistisk-teknologisk bachelor Roskilde Universitet 

Anis Aziz 

Ejaz Ahmad Safi 

Furkan Kaya 

Jordy Sabimana 

Side 14 af 64 

 

teknologisk system er og hvad et artefakt er. Til sidst har vi fra 1. semester i denne dimension også 

teorien Diffusion Of Innovation som vi også inddrager til projektet. Diffusion Of Innovation finder 

vi relevant til projektet fordi vi vil analysere hvordan en Innovation, som i vores tilfælde er NemID-

teknologien, har spredt sig til et socialt system/netværk, hvilket vi vil gå i dybden med i vores 

diskussion. Vi har desuden også haft om Diffusion Of Innovation i OFIT-kurset. 

Videnskabsteori 

Der inddrages dimensioner fra videnskabsteori således, at vi bruger Aktør Netværksteorien (ANT) 

til at analysere og diskutere vores cases der omhandler angrebene på NemID. Vi vil undersøge 

hvilke aktører der er og hvordan og hvorledes de har relationer til hinanden. 
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Teori 

Vi har til at starte med et par emner, som vi har valgt at inddrage i teoriafsnittet som 

baggrundsviden. Afsnittene er: 

1. Hvad NemID er 

2. Public Key Infrastructure 

3. Kryptografi 

4. Hacker 

Vi forklarer yderligere til hver enkelt teoriemne relevansen og hvorfor vi har valgt at inddrage det. 

 

NemID 

Vores projekt omhandler NemID, derfor er det også vigtigt at man som baggrundsviden ved hvad 

NemID er.  

Er man en myndig borger i Danmark, kan man få et NemID log-in som tillader dig at logge ind på 

diverse hjemmesider. 

Men hvad er NemID og hvad kan det bruges til? 

På nemid.nu bliver NemID beskrevet som værende ”ét fælles log-in til både offentlige og private 

selvbetjeningsløsninger og til din netbank.” (Introduktion til NemID, nemid.nu). Hvis man oftest 

færdes på nettet og skal have adgang til f.eks. en netbank, borger.dk, SKAT eller andre hjemmesider 

der kræver autentificering fra brugeren. Så er det bedst at man har bestilt et nøglekort, eftersom at 

det tillader brugeren at autentificere sig og logge sikkert på den selvbetjeningsløsning brugeren gøre 

brug af. Når brugeren får et NemID, så skal de også oprette et bruger-id og en adgangskode, som er 

knyttet til brugerens NemID. Dermed får de også et nøglekort som består af flere koder. 

NemID som er skabelsen af samarbejdet mellem staten og banksektoren, har til formål at sikre 

brugeren sikkerhed, ved at bede om vedkommendes bruger-id, adgangskode og derefter indtaste en 

kode fra nøglekortet. 
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Public Key Infrastructure (PKI) 

NemID-platformen er bygget op på en teknologi der hedder PKI, Public Key Infrastructure. PKI-

teknologien betyder at en digital signatur bliver udgivet til en bruger, signaturen indebærer en privat 

nøgle samt et certifikat med en offentlig nøgle. PKI blev grundlagt efter sikkerhedsprocedurer og 

politikker. Disse procedurer kan gøre det muligt at skelne fra de to parter, dette sikrer sikkerhed for 

parterne.   

PKI sørger for at:  

- en meddelelse kommer fra den anden part - at ingen andre har læst udveksling - at den anden part 

er identificeret   

NemID blev designet pga. myndigheder og borgerne har behov for en sikker og nem måde at 

kommunikere til at udveksle private data. Den sikrer kommunikation bag PKI-arkitekturen 

indebærer visse elementer:  

- Et program til at kryptere, digital signatur - certifikater til autentikation af ejeren, der indeholder 

offentligt nøgle - certificeringscenter, til at udstede, forny eller spærre certifikater - procedurer til 

generering og opbevaring af den private nøgle.  

PKI er det et afgørende at kontrol over den private nøgle ligger kun hos brugeren. Brugernes private 

nøgle opbevares på Nets DanID A/S central signaturserver, hvor de vedligeholdes. Brugeren har 

som sagt adgang til den private nøgle, den adgang er beskyttet med et to-faktor 

autentikationsløsning. Autentikationen kræver et bruger-id og en adgangskode, hver gang 

signaturen benyttes. (Digitaliseringsstyrelsen, 2019) 
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Kryptografi 

Kryptografi er overordnet set baggrundsviden til projektet. NemID er en krypteringsmekanisme og 

derfor finder vi det relevant at vi også har viden indenfor kryptografi. Derudover er der dele 

indenfor kryptografi, vi også inddrager til analyse.  

Den hemmelige kode 

Lad os antage at du skal sende en salgsrapport på en måde, så ingen andre kan læse den. Man vil 

gerne værke sikker på at kollegaen som får rapporten, er den rigtige og eneste modtager af e-mailen. 

Du vil have personen ved at du var umiskendeligt ham som sender. Ikke fordi nationens sikkerhed 

står på spil, men fordi du ved at hvis din firmas konkurrenter får fingrene i de tilsendte oplysninger, 

så vil det koste dit firma. Men hvordan kan man fuldføre sådan en sending? 

For at fuldføre sådan en sending anvender man en metode som kaldes for kryptografi. Den 

hemmelige kode bliver kun afsløret til personen som det var tiltænkt. (W.Diffie & M.E Hellman, 1976, 

side 11 - 12.) 

Kryptering og dekryptering  

Data som kan blive læst og forstået uden nogen som helst form for hjælpemidler bliver kaldt for 

klar tekst. Metoden man anvender til at forklæde den klare teksts indhold, kaldes for Kryptering. En 

kryptering af klar tekst vil resultere i noget der vil være ulæseligt, som går under navnet ciphertext. 

Man bruger kryption til at forsikre sig ens information er gemt fra alle dem som ikke var tiltænkt. 

Processen af at have en ciphertext og vende tilbage til en klar tekst, kaldes for dekryptering. (Ibid) 

Hvad er kryptografi? 

Vi har været inde på processen af kryptering og dekryptering, men vi stadig ikke fortrolig med hvad 

kryptografi helt præcis er.  

Kryptografi er videnskaben af at anvende matematik til at enkryptere og dekryptere data. 

Kryptografi muliggør en at gemme vigtigt information, hvorefter have muligheden for at 

transmittere det gennem internettet uden det kan blive læst af andre som er inden under gruppen af 

tilsigtet modtagere. (Ibid)  

Mens kryptografi er videnskaben inden for at sikre data. Kryptanalyse er videnskaben af 

analysering og trænge ind gennem sikker kommunikation. Klassisk krypto-analyse involverer en 

kombination af analytisk fornuft, anvendelse af matematiske værktøjer og finde mønstre. En krypto-

analyser går hovedsageligt også under navnet: Angriber. (Ibid) 
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Krypteringsstyrke 

Kryptering kan være stærk eller svag. Kryptografisk styrke bliver målt i tid og ressourcer det vil 

tage at dekryptere ciphertext. Resultatet af stærk kryptografi er ciphertext som er meget vanskeligt 

at dekryptere uden de rette de kodningsværktøjer. For at sætte det i perspektiv med den virkelige 

verden, så hvis vi tager udgangspunkt i alle nutidens computeres kræfter og tilgængelige tid - selv 1 

milliard computere som foretager 1 milliard tjek i sekundet. Ender resultatet med at det stadig ikke 

er muligt at dekryptere resultatet af en stærk kryptografi. (W.Diffie & M.E Hellman, 1976, side 12.) 

Offentlig nøgle kryptografi 

Offentlig nøgle kryptografi er en asymmetrisk ordning som bruger et par af nøgler for kryptering. 

Dette par består af en offentlig nøgle, som krypterer data og en korresponderende privat nøgle eller 

en hemmelig nøgle for at dekryptere. Man offentliggør sin offentlig nøgle til verden, mens man 

holder sin private nøgle hemmeligt. Enhver som er i besiddelse med ens offentlig nøgle, kan 

kryptere informationen som kun man selv var i besiddelse af. 

Det er beregningsmæssigt umuligt at udlede privat nøglen ud fra den offentlige nøgle. Alle dem som 

har en offentlig nøgle kan kryptere information, men det vil ikke være muligt at dekryptere. Den 

eneste måde det kan blive muligt at dekryptere informationen, sker hvis en person har den 

Korresponderende privatnøgle. Nedenfor kan der ses en illustration af offentlig nøgle kryptering.  

(W.Diffie & M.E Hellman, 1976, side 13 - 14.) 

 

  

 

Den primære fordel med en offentlig nøgle kryptografi er at den tillader mennesker som har en ikke 

eksisterende sikkerheds arrangement til at udveksle beskeder sikkert. Behovet for en sender og en 



Arif Emre Teker BSP3 Humanistisk-teknologisk bachelor Roskilde Universitet 

Anis Aziz 

Ejaz Ahmad Safi 

Furkan Kaya 

Jordy Sabimana 

Side 19 af 64 

 

modtager til at dele hemmelige nøgler ved hjælp af sikre kanaler er elimineret; alt kommunikation 

involverer kun offentlige nøgler og ingen private nøgler er blevet transmitteret eller delt. Eksempler 

på offentlig nøgle krypto-systemer er digital signatur.  

Fordi konventionel kryptografi engang var den eneste tilgængelige måde at genudlægge hemmeligt 

information, var bekostningen af sikre transport/netværk og nøgler forbeholdt til dem som havde 

råd til det, hovedsageligt staten eller store banker. Den offentlige nøgle kryptering er en teknologisk 

revolution som forsyner kryptografi til masserne. (W.Diffie & M.E Hellman, 1976, side 15.) 

Digital signatur 

En kæmpe fordel med offentlig nøgle kryptografi er at den giver en metode for at anvende digital 

signatur. Digital signatur muliggør modtageren af informationen til at godkende autentiteten af 

informationen oprindelsessted, samt at informationen er intakt. En digital signatur betyder således  

også at den forhindrer senderen fra at hævde at han eller hun ikke fik sendt informationen. Disse 

egenskaber er ligeså fundamentalt til kryptografi som privathed.  

En digital signatur skal ses ligesom en originalt håndskrevet signatur. Dog, er en håndskrevet 

signatur lettere at forfalske end en digital signatur.  

Begrundelse for det er at i stedet for at kryptere information med en andens offentlig nøgle, så 

krypterer man med sin private nøgle. Hvis den dekrypteret information kan spores tilbage til ens 

offentlig nøgle, så må det originalt at have været fra en selv.  

Nedenunder ses der en illustration i hvordan digital signatur bliver skabt. (W.Diffie & M.E Hellman, 

1976, side 18 - 19.) 
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Hacker 

En computer hacker er et individ, der bryder ind i IT-systemer, ved at udnytte sikkerhedshuller, 

sårbarheder og svagheder i IT-systemer. En hackers overordnede formål er:  

- at stjæler data, herefter kryptere dem for at opsamle løsepenge 

- at lukke hjemmesider, samt tjenester ned (Elgaard, Kim, 2017) 

 

For at kunne beskytte sig imod disse angreb, hyrer virksomheder ethical hackere, der har til formål 

at finde og stoppe svagheder i IT-systemer. En ethical hacker leder efter sikkerhedshuller for at 

forhindre og beskytte sig mere effektivt imod online trusler. (Ibid) 

 

En hacker følger typisk de følgende faser, når de angriber:  

 

Reconnaissance-fasen: Denne fase går ud på hackeren indsamler informationer omkring deres mål. 

Disse informationer kan være om netværk, ansatte eller IP-adresser. Dette opnås ved enten at ringe 

eller skrive til virksomheden. (Ibid) 

 

Scanningsfasen-fasen: Efter indsamling af informationer om målet, finder hackeren i denne fase 

det bedste punkt at angribe, ved at indsnævre angrebsfladen. Man finder typisk informationer om 

OS typer, live systemer eller sårbarheder der findes i denne fase. Hacker skal i scanningsfasen bruge 

informationer fra reconnaissancen for at undersøge netværket. Her bruger hackeren forskellige 

værktøjer så som port-scanners, network mappers og vulnerability scanners. Derefter indsamling af 

information, starter hackeren at teste netværket for potentielle angrebsveje. (Ibid) 

 

Gaining Acces: Efter hackeren har scannet og indsamlet informationer om netværket, går han i  

gang med denne fase. Hackeren skal i denne fase vælge, hvordan angrebet kommer til at foregå. 

Dette gør hackeren ved at designe et blueprint over netværket, ved hjælp af det indsamles der 

informationer fra fase reconnasissance-fasen ogscanning-fasen. Hackeren har i denne fase 

gennemført scanning og han/hun ved derfor hvilke muligheder han/hun har for at få adgang til 

netværket. Det er her hackeren bryder ind i systemet og får adgang til IT-systemet. (Ibid) 
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Maintaining Acces: Denne fase går ud på at fastbeholde kontrol over systemet efter, han/hun har 

fået adgang. Grunden til det, er for fremtidig udnyttelse. Hackeren vil typisk oprette en 

administrator-konto og gemme den blandt de andre brugerkonti. Hackeren kan også sende E-mails, 

som indeholder malware til andre brugere. (Ibid) 

 

Covering Tracks: Efter hackeren har haft kontrol over et system, skal han/hun i gang med at skjule 

sporerne for at undgå at blive fanget og undgå retssager. Dette gøres ved at slette de udsendte mails, 

ændre og rydde logfiler og fjerne systemalarmer. (Ibid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arif Emre Teker BSP3 Humanistisk-teknologisk bachelor Roskilde Universitet 

Anis Aziz 

Ejaz Ahmad Safi 

Furkan Kaya 

Jordy Sabimana 

Side 22 af 64 

 

TRIN - modellen 

Vi har valgt at inddrage trin modellen, eftersom denne model både kan hjælpe os med at analysere 

og forstå hvordan NemID er bygget op. Trin modellen består af 6 trin som går dybdegående ind og 

redegøre for alt det teknologien indebærer, samt hvordan teknologien er med til at påvirke 

samfundet. Dermed vil vi starte med at redegøre for hvad trinmodellen og dens 6 trin redegøre for. 

Derefter ville vi bruge den til at analysere hvordan NemID er et teknologisk system og hvilken 

effekter det har haft på borgerne og samfundet siden implantationen af NemID.   

 

Trin - modellen består af 6 trin og nedenfor ses der et skema, som illustrere alle 6 trin.  

 
(Jørgensen Niels, 2018 s. 2) 

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Dette trin beskriver de indre mekanismer og processer, som bidrager til at opfylde et bestemt formål 

eller funktion.  Trin 1 kan forklares bedre, ved hjælp af eksemplet med digital signatur. 

Hovedformålet med digital signatur til at starte med er at vise autenciteten af underskriveren og den 

originalitet af selve dokumentet, som der blevet signeret.  Digital signatur’s indre mekanismer og 

processer består af en krypterings form som kaldes for asymmetrisk kryptering og kryptografisk 

hashing. Assymetrisk kryptering anvender to nøgler både for at kryptere og dekryptere, hvor 

nøglerne er opdelt mellem en offentlig - og privat nøgle. Kryptografisk hashing er med til at danne 

et ” fingeraftryk” af en bid af information. (Jørgensen Niels, Kursusgang 1) 

Trin 2:  Teknologiers artefakter 

Dette trin omhandler teknologiers artefakter og hvordan et menneskabte objekt har en teknologisk 

funktion. Hvis vi antager en hammer, som er menneskabt med ressourcer såsom træ og metal, så har 

dette teknologiske artefakt en funktion, hvilket er at skærer. (Jelsøe Erling, Kursusgang 2) 

Helhedsprincippet, som der bliver talt om i bogen ”samfundets teknologi”, da det beskriver 
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funktionaliteten af et teknologisk artefakt, det vil sige at en hammer uden dens metal side, ville ikke 

anses som en hammer. (Müller Jens 1968 s.15-28) Teknologiske artefakter og almindelige artefakter, den 

primære forskel er at teknologisk artefakter har en vis funktionalitet og en hensigtsmæssigt behov, 

der skal opfyldes. (Vries de. J Marc 2016 s. 13-14) 

Trin 3:  Teknologiers utilsigtede effekter   

Teknologiers utilsigtede effekter, beskriver de effekter man ikke forventede fra teknologien. Dette 

kan være uønsket effekter i form af ulemper, som påvirker samfundet og dens borger. Det kan være 

alt fra støj, forurening eller andre former for ulemper. Trinnet handler også om at identificere og 

skelne de tilsigtede effekter og utilsigtede effekter. (Jelsøe Erling, Kursusgang 3) 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Teknologiske systemer er forbundne systemer af teknologiske artefakter, som har samlet en bestemt 

funktion. Som dermed bliver muliggjort ved hjælp af flere teknologiske artefakter, at dette system 

opfylder det formål, som var til formål for at skabe det teknologiske system ( Jelsøe Erling, Kursusgang 

4). 

Trin 5: Modeller af teknologier  

En model er enten en teknisk, visuel eller fysisk præsentation af en genstand, hvor særlige 

egenskaber ved genstanden/ fænomenet fremhæves. Som nævnt kan en model enten være teknisk, 

visuel eller fysisk, det er disse 3 modellerings typer som anvendes i sammenhæng med præsentation 

af teknologier. Alle modeller forsimpler eller fremhæver aspekter ved et design, så der kan 

undersøges eller udvikle nye teknologier.  

Visuelle modeller: 

Visuelle modeller er primært illustrationer der anvendes til at præsentere nye teknologier. 

Visuelle modeller har fokus på rumlige aspekter af et design det vil sige et 2D eller 3D illustration 

af designet. 

Fysiske modeller: 

Fysiske modeller repræsenterer et design som er udformet i materialer. 

Disse modeller kan bruges til at teste, visualisere eller afprøve teknologiens funktioner.  

Tekniske modeller: 

Tekniske modeller er meget udbredt i naturvidenskab og økonomi, da man anvender denne form for 

modellerings metode meget i de videnskaber. Vejrudsigt, finansministeriets regnemodeller og 
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klimamodeller. Disse modeller viser kvantitative funktioner, f.eks. vejrudsigten, som illustrerer 

vejrudsigten for en hel uge.   

Trin 6: Teknologier som innovation  

Innovation er med til at implementere nye eller forbedre nuværende produkter og få dem bredt ud. 

Innovationsteorien handler decideret om hvordan teknologier bliver ført frem og hvilken barrierer 

der opstår når en teknologi skal udbredes. (Jørgensen Niels,2018 s. 10) 

 

Teknologi og dens indflydelse i samfundet/borgerne 

Forfatteren til bogen ”Technology matters” David nye, beskriver sammenhængen mellem teknologi 

og mennesket, hvordan det er en del af menneskets natur. David Nye pointerer også at teknologi 

ikke eksisterer for at dække menneskets grundlæggende behov, såsom hus, tøj, mad og lignende, 

men for at vi som mennesker kan udviklere os socialt. Teknologien anvendes i sammenhæng med at 

mennesket gerne vil udvikles socialt og dermed skabe en social evolution. (Nye Edwin. David, 2006) 

Teknologi bliver beskrevet som noget, der ikke kan fjernes fra mennesket og at det bliver nærmest 

en livsstil. Teknologi bliver defineret som en livsstil i Langdon Winners tekst, da argumentet for det 

er at teknologi spiller en fundamental rolle i vores hverdag. Udvikling af teknologi er med til at 

forandre samfundet, hvilket bliver i sammenhæng med udtrykket ”Teknologisk determinisme”. 

Teknologisk determinisme er et begreb som beskriver hvordan teknologi og teknologisk udvikling 

er med til at ændre samfundet. (Winner Landon 1983 s. 9-10) 
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Diffussion Of Innovation 

Med Rogers teori, Diffusion of innovation vil vi undersøge, forklare og give et overblik over 

hvordan en innovation spreder sig gennem et socialt system over tid og i vores projekt vil er 

innovationen NemID. Vi vil derfor benytte denne teori til at analysere hvordan NemID har spredt 

sig til det sociale system/netværk i Danmark. 

 

Hvad er diffusion og hvad er en innovation? 

Diffusion er processen hvori en eller anden ide, teknologi, objekt eller opfindelse kommunikeres 

gennem bestemte kanaler til medlemmer i et socialt system over tid. (Elements of Diffusion, 

Kapitel. 1, S. 11) 

En innovation er noget der bliver set som en invention der vedtages af et individ. Definitionen af en 

innovation er også beskrevet som: “An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as 

new by an individual or other unit of adoption.” (Elements of Diffusion, Kapitel. 1, S. 11, LL. 38-

39). Det vil så betyde, at når der et individ fortolker en ide, praksis eller et objekt som noget nyt, så 

vil vi have en innovation at gøre med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arif Emre Teker BSP3 Humanistisk-teknologisk bachelor Roskilde Universitet 

Anis Aziz 

Ejaz Ahmad Safi 

Furkan Kaya 

Jordy Sabimana 

Side 26 af 64 

 

Innovation-decision process 

Når et individ for først gange støder på en innovation gennemgår det ifølge Rogers teori, 5 stadier 

for at beslutte sig for om det vil adoptere innovation og evt. anvende det eller om innovationen skal 

afvises. 

 

Figur 1. Model Of Innovation-Decision Process (Innovation-Decision Process, K. 5, S. 165, F. 5-1) 

Denne proces består af 5 kategorier: 

Knowledge – individet bliver informeret omkring innovationen 

Persuasion – individets attitude mod innovationen 

Decision – individet tager en beslutning for om innovationen skal vedtages eller udelukkes 

Implementation – individet gør brug af innovationen 

Confirmation – om individet fortsætter forbruget af innovationen baseret på fordele og ulemper  

Efter at man har fået individer til at adoptere en innovation, så kan man begynde at se på 

hastigheden af en innovations diffusion ved at kigge på de fem adaptionskategorier. 
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De fem Adaptionskategorier 

 

Figur 2 Elements of Diffusion 

Modellen herover består af følgende fem kategorier: Innovators, early adopters, early majority, late 

majority, laggards. Den vil vise os hvordan og hvorfor individer er placeret i de specifikke grupper, 

samt fortælle os om, individernes adfærd til innovationen. På x-aksen har vi innovation adoption 

livscyklus og her bliver der set på, hvor lang tid innovation har været på markedet. På y-aksen har 

vi procentdele af hvor mange individer, der har vedtaget innovationen. 

Innovators 

Innovators er de første i køen til at prøve at vedtage en innovation. Disse individer er kendetegnet 

som nogen, der tør at tage chancen for at adoptere en innovation, uanset hvilke risici der skulle 

ligge forude. De ser på innovationer som investeringer og de er med til at bygge en drivkraft i 

innovationen, som skal give flere individer lysten til at adoptere innovationen. Dette ser vi i næste 

kategori, early adoptors. 

Early adoptors 

Denne gruppe er med til at have en influens på hvordan de næste gruppers modtagelse af 

innovationen. De har et behov der skal dækkes, så når de opdager en innovation der kan dække 

deres behov, springer de direkte ud idet. Det er også vigtigt at få skabt momentum omkring 
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innovationen, da det ses på modellen at det er i denne kategori, hvor innovationen enten diffundere, 

ved at antallet af individer der adoptere innovationen stiger, eller gribe fra sig. 

Early majority 

Denne gruppe består af individer der langsomt begynder at blive opmærksomme på innovationen. 

Samtidig øges deres interesse også for innovationen, men de tøver med at adoptere innovationen, 

derfor vil de hellere læse anmeldelser om innovationen, hvor de kan få større indblik i om det er 

noget der skal investeres i. 

Late majority 

Disse individer holder sig på den sikre side, det vil sige at de venter med at adoptere innovationen, 

før den generelle befolkning i et socialt system. Det sociale system har adopteret innovationen. Det 

er de samme individer der er de sidste til at adoptere en innovation. De kan føle sig presset af deres 

sociale system til at adoptere en innovation, hvis selve innovationen går hen og bliver mainstream. 

Laggards 

Individer i denne gruppe er de sidste til at tage en innovation til sig. Laggards er traditionelle og vil 

kun gå på kompromis med en innovation, hvis de ikke ser andre udveje eller alternativer. 

Men selvom de til sidst adoptere en innovation, så er der ikke store chancer for at de fortsat vil 

holde fast i anvendelsen af innovationen. ” the evidence on discontinuances suggests that many 

laggardsadopt but then discontinue, usually owing to disenchantment.” (Innovation-Decision 

Process, K. 5, S. 188, LL. 13-14) 
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Aktør Netværks-Teori (ANT) 

Vi har valgt at bruge aktør-netværksteori i vores projekt, som er en teori inden for den 

videnskabsteoretiske retning.  ANT er et sociologisk studie, der har til formål at studere heterogene 

aktører af alle former, der indbyrdes skaber alliancer og forbindelser, for at opnå resultater de kan 

slutte sig og skabe fordel af. Vi kan bruge ANT til at give os et indblik i hvorfor nogle aktører kan 

fremstå mere tydelige end andre i humane såvel som non-humane netværk i forskellige 

sammenhænge. (Jensen et al: 2007). I dette projekt vil vi i analysen benytte os af ANT til at 

illustrere de forskellige aktører der findes i forhold til samfundet, når de gør sig brug af NemID.  

Vi anvender således også ANT som analyseredskab til at forstå hvilke aktører der med til at skabe 

netværkene for de cases vi vælger at tage udgangspunkt i, samt hvorfor nogle aktører er ”stærkere” 

end andre. Dertil anvender vi Michel Callon´s fremgangsmåde når man skal bruge ANT som 

analyse redskab. Ydermere vil vi se på hvilke aktører der er makro-aktører og hvilke der er mikro-

aktører, samt vil ”åbne op for den sorte boks”. I ANT foreligger der nogle begreber for, hvordan vi 

kan få viden vedrørende samfundsstrukturer, dette vil vi bruge som analysere medie til at skitsere en 

analyse af de cases som vi tager udgangspunkt i. 

Bruno Latour 

Bruno Latour er en filosof, antropolog og sociolog fra Frankrig. Han er født i 1947 og er siden da 

blevet kendt for sit arbejde inden for videnskabs- og teknologistudier. Dertil har han skrevet 

bogen ”En ny sociologi for et nyt samfund (Reassembling the social)” - 2015. Bogen omhandler en 

introduktion til ANT. Eftersom Latour er en af de primære ophavsmænd bag ANT, er det årsagen til 

det hans teori vi hovedsageligt bruger om ANT i dette projekt (Latour, 2008). 

Michel Callon 

Michel Callon er en professor i sociologi fra Frankrig. Han er født i 1945 og er en af de mest 

indflydelsesrige forfatter i feltet af videnskabs- og teknologi studier og er en af de ledende fortalere 

af ANT.  Eftersom Michel Callon er en af de primære ophavsmænd bag ANT, er det årsagen til det 

hans teori vi hovedsageligt bruger om ANT i dette projekt. (Callon, 2019). 

Netværk 

ANT er en sociologisk analyse af videnskab og teknologi, heraf har ANT det specifikke bidrag at 

den anvender konsekvent netværksbegrebet. Et ord betydning skyldes ikke forbindelsen til en ydre 

realitet, men derimod ordets konkrete forskelle til andre ord i sproget. Det vil sige at ordets 
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betydning sker i relationen til andre ord. Dette er så årsagen til at ANT tager udgangspunkt i det 

sproglige og relationelle netværksbegreb, som bruger det på sproglige og ikke sproglige-forhold.  

ANT mener derfor at intet objekt har en essen, som er givet som følge af sig selv. Et objekt 

defineres af dets relationer til andre objekter i netværket. (Jensen, 2003). 

Aktør 

En aktør i ANT, er ikke en aktør i normal forstand, den adskiller sig fra aktørbegrebet fra største 

delen af den sociologiske tænkning. Aktøren i ANT er et semiotisk begreb, hvilket betyder at en 

aktør kan være både et menneske eller et artefakt. En semiotisk aktør er det der kan tilskrives 

handling, og som i sin forstand kan være hvad som helst. (Jensen, 2003). 

Translation 

Inden for ANT er begrebet translation en af kernebegreberne.  Dette skyldes fordi, når aktørerne 

defineret, skal der udvælges og anvendes en talsmand, som foretager translationen. Selve 

translationsbegrebet blev defineret af filosoffen Thomas Hobbes. Hobbes mente at man kunne løse 

samfundsproblemer af social grad, hvis man indgik i en pagt med andre, der havde samme mening. 

Altså at man overgiver sin magt til en suveræn, der ligeledes ikke er mere eller mindre ansvarlig 

over nogle andre. Det er den filosofi ANT følger og gør sig brug af. Translationen, som den rolle en 

aktør kan påtage sig, når andre aktører overgiver deres magt og viden om hvem de er til en anden 

aktør. ANT udtrykker translationen, når der opstår et netværk mellem de forskellige aktører. Hvis en 

aktør får flere transaktioner mellem flere forskellige aktører, så vil denne aktør blive til en stærkere 

rolle. (Jensen et al: 2007). 

Mikro- og makroaktører 

Ifølge ANT vil nogle aktører blive stærkere igennem netværksfobindelserne. Som tidligere nævnt 

ville nogle aktører få tilegnet sig en stærkere rolle, alt efter hvor mange aktører overgiver deres 

identitet og magt. Disse aktører med en stærkere rolle beskrives ifølge ANT som makroaktører. 

Makroaktørerne er stadig ligesom mikroaktører - de aktører, der i specifikke netværk overdrager 

noget til makroaktører - som de andre aktører. Men i nogle sammenhænge og i nogle netværks er de 

forbundet til flere aktører, som medfører de ender som makroaktører. Afslutningsvis vil det så sige 

at ingen aktør er mere betydningsfuld end andre i starten, det sker kun gennem en række af 

translationer. Hertil er det også vigtigt at samfundsordener undersøges, så de materielle objekter 

også kategoriseres som værende aktører. Dette vil så sige at disse netværk som opstår mellem 
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aktørerne, bliver ifølge ANT usynliggjort i dagligdagen, og bliver til ANT begrebet blackbox 

(Jensen et al: 2007). 

Black box 

Når aktører i et netværk på et givent tidspunkt har opnået en vis stabilitet og forudsigelighed, kan 

det komme til at fremstå som det man kalder en ”blackbox”. Selve begrebet opstår, når vi ikke 

længere tænker over, hvordan noget fungerer eller kunne være anderledes, det er blevet en selvfølge 

for os, en selvfølgelighed som vi ikke længere tænker over. Meningen med ANT er at vi skal bruge 

blackbox begrebet til at åbne og undersøge det, altså se hvilke aktører der er centrale i netværket, 

samt se hvordan de hænger sammen og undersøge forbindelserne der er skabt mellem dem (DTU, 

2019).  

Fremgangsmåden i Aktørnetværksteori 

I forhold til at anvende ANT som led i strategisk planlægning, er det vigtigt forstå nedenstående 

begreber. Gennem anvendelse af ANT-tankegangen som strategisk planlægningsværktøj, er det 

muligt for os at sikre de optimale omstændigheder for vores projekt. Callon har udgivet en 

fremgangsmåde, som kan bruges strategisk. Vi vil gå igennem disse punkter for at sikre os at vi har 

styr på alle omstændighederne; problematization, interessement, enrolment og mobilisering. 

(Callon, 1986). 

Problematization: Går ud på man først foretager sig en omfattende analyse af, hvilke aktører som 

er de mest væsentlige i forhold til projektet. (Callon, 1986). 

Interessement: Går ud på at lige så snart ens aktører er defineret, så skal vi udvælge og anvende en 

translator talsmand, som foretager det førnævnte translation over vores DOI (device of 

interessement). Formålet med det er at samle aktørerne omkring det nævnte DOI. (Callon, 1986). 

Enrolment: Fungere som en mellemfase mellem førnævnte faser og den afsluttende fase. De 

nuværende aktører vurderes enkeltvis, således repræsentationen af masserne er repræsenteret. 

(Callon, 1986). 

Mobilisering: Fungerer som afslutningsfasen, som finder sted lige så snart masserne er 

repræsenteret i det bekendtgjorte aktørnetværk. Det vil ydermere betyde at projektet bør have 

succes, da de relevante interessenter med videre, er blevet gennemarbejdet grundigt. På den måde 

sikrer vi os at der vil blive undgået forhastede konklusioner. (Callon, 1986). 
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Metode 

Hvilke metoder bruger vi og hvorfor? 

Vi har valgt at anvende tre forskellige metoder, som der vil gøres brug af i dette projekt. Vi har 

udvalgt nogle cases, som handler om specifikke målgrupper, der er blevet udsat for hacking angreb i 

forbindelse med NemID. Disse cases vil vi benytte til at analysere, hvordan vi analysere disse cases 

bliver uddybet senere hen i rapporten og derefter vil vi inddrage det til diskussionen. Derudover gør 

vi brug af en kvalitativ metode. Vi har interviewet en Lektor der har speciale indenfor IT-sikkerhed, 

hvilket vil sige vi har lavet et ekspertinterview. Dernæst har vi valgt at gøre brug af en 

transskriptionsmetode til interviewet. Både interviewet og transskriptionen af interviewet vil blive 

inddraget til diskussionen for at vi så kan se på de diverse cases fra forskellige vinkler. 

Vi har valgt vores cases fra hjemmesiden version2.dk. Grunden til det er, at det er et nyhedsmedie 

der udgives af Mediehuset Ingeniøren A/S. Mediehuset Ingeniøren A/S er ejet af en 

ingeniørforening ved navn IDA. Deres nyheder udarbejdes af journalister og digitale specialister 

hvilket giver dem en større autoritet indenfor IT og teknologi i forhold til en del andre 

nyhedsmedier (teknologiensmediehus.dk). 

Case 1 

Case 1 omhandler en hacking-angreb der foregik i år 2013 i april måned. Der var tale om et 

hacking-angreb, som medførte at ca. 3.800.000 danskere ikke kunne få adgang til hverken deres 

netbank eller SKAT i op til syv timer (Møllerhøj, Jakob, 2016). 

Det at der er 3.800.000 danskere der er blevet påvirket af dette angreb, gør at vi kan konstatere 

alvorligheden af denne case, hvorfor at vi har valgt at tage denne case med. Netop fordi det er den 

her case som har ramt flest mennesker på en gang. De tre mænd der stod bag angrebet, forklarede at 

grunden til at de lavede det her angreb var for at vise hvor let det er at nedlægge sådan et IT-system. 

NemID-serverne brød på meget kort tid helt ned, det formåede de at gøre med et værktøj der giver 

adgang til datakraft, fra en række andre computere (Johansen Skov, Mathias, 2016). De tre mænd 

der stod bag angrebet, brugte en DDoS (Distributed Denial of Service) angrebsmetode (Møllerhøj, 

Jakob, 2016). 
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Hvad er DDoS-angreb? 

DDoS-angrebet sender flere anmodninger til den webressource der ønskes at angribe og det har til 

formål at overbelaste webstedets kapacitet til at håndtere flere anmodninger, på den måde forhindre 

denne angrebsmetode webstedet i at fungere med den mest optimale ydeevne. 

De typiske mål for et DDoS-angreb ses herunder: 

- Onlinekasinoer 

- Internetbutikkers websteder 

- Enhver virksomhed eller organisation, der er afhængig af at levere onlinetjenester 

Hvordan fungerer et DDoS-angreb? 

Netværksressourcer såsom webservere har en smertegrænse for det antal anmodninger, der kan 

håndteres på samme tid. Ud over serverens kapacitetsgrænse har den kanal, der forbinder serveren 

til internettet, også en begrænset kapacitet. Når antallet af anmodninger overskrider 

kapacitetsgrænsen for alle komponenter i infrastrukturen, påvirkes serviceniveauet på en af de 

følgende måder: 

- Besvarelsen af anmodninger bliver meget langsommere end normalt. 

- Nogle – eller alle – brugeres anmodninger kan blive totalt ignoreret. (Jensen, Leif) 

Karakteren af nutidens DDoS-trusler 

Antallet af vellykkede DDoS-angreb har været markant mindre de sidste par år ift. hvad det var i år 

2000 og frem til midten af 00´erne, hvor denne type for angreb blev set som et almindeligt forfald 

for kriminalitet. Faldet i DDoS-angreb skyldes højst sandsynligt følgende: 

- Politiets efterforskning, der har ført til pågribelse af kriminelle over hele verden 

- Tekniske afværgeforanstaltninger, der har været vellykkede mod DDoS-angreb (Ibid) 
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Case 2 

Case 2 omhandler 8 Nordea bankkunder som er blevet narret via. phishing-mails. De har fået stjålet 

penge fra deres netbank fordi hackerne narrede de 8 Nordea bankkunder til at give adgang til deres 

brugernavn, password og NemID kode (Thomsen K. Morten, 2011). Risikoen for at sådan et angreb 

kan forekomme, er der stadig og den vil altid være der, hvis man reagerer på de phishingmails man 

kan modtage (Ibid). Grunden til at vi har valgt at tage denne case med, skyldes phishing er det mest 

hyppige angreb der typisk vil dukke op for en og derfor konstaterer vi det er en alvorlig case at gå i 

dybden med. 

Hvad er Phishing? 

Phishing er en type it-kriminalitet, hvor hackerne prøver at stjæle penge fra virksomheder og private 

brugere ved hjælp af falske e-mails. Hackeren kan få adgang til ens konto eller sælge personlige 

oplysninger, såsom personnumre eller adgangskoder. Når brugerne åbner disse e-mails, lokkes de til 

at give deres navn, kreditkort eller Facebook-side. Hackeren vil typisk sende millioner af phishing-

mails ud til virksomheder eller brugere, der indeholder et link til troværdige hjemmesider. Herefter 

taster brugeren oplysningerne ind på hjemmesiden, som hackeren har fuld kontrol over. Mails vil 

ligesom hjemmesiden, se ægte nok til at overbevise brugerne. De falske e-mails vil oplyse en til at 

man:  

- skal aktivere bankkonto ved at trykke på et link 

- har vundet en præmie  

- skal bekræft login eller kreditkort oplysninger  

- skal følge nogle instruktioner ellers spærres ens NemID (Vejgaard Nordentoft, Benjamin) 

- Et phishing-angreb kan også ske via SMS´er, opkald via en app på telefoner. Her kan der blive 

instrueret til at tage et billede af ens nøglekort eller overføre det over SMS. NemID eller bank 

oplysninger er personligt og ingen myndigheder beder en til at oplyse dem skriftligt eller mundtligt. 

(nemid.nu) 
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Phishing i Danmark 

I 2017 målte Digitaliseringsstyrelsen hvor mange danskere der blev udsat for phishing-angreb. 

Phishing er en af de sikkerhedsudfordringer, man hele tiden arbejder på at reducere. Ved at 

gennemføre løbende både tekniske og borgerrettede tiltag, så er der sket en reducering for risikoen 

for phishing. Digitaliseringsstyrelsen har målt at der hver dag er over 2 mio. transaktioner, og i hele 

2017 blev der registreret 792 phishing-angreb. Det er dog stadig et ret højt talt og det viser at der 

stadig er en håndfuld brugere af NemID, som ikke er fortrolig med phishingmails. Det at phishing-

mails forsøger at få en til at give dem oplysningerne ved eksempel at skrive, at de har oplyst forkert 

adgangskode til NemID. På trods af at der er sket 792 phishing-angreb, dokumentere 

digitaliseringsstyrelsens vicedirektør Adam Lebeck, at flere og flere danskere er efterhånden 

bekendt med ordet phishing, hvor svindlere forsøger at lokke oplysninger ud fra brugerne. Som det 

står til lige nu omkring NemID-information sikkerhed, så er antallet af forsøg på phishing faldende, 

og færre danskere afgiver deres personlige oplysninger. (Lebech, Adam, 2018) 

Eksempler på mulige Phishing forsøg 

Herunder haves der to eksempler på apps der kan installeres til ens smartphone. Dette phishing-

angreb foregår således at de prøver at skaffe NemID oplysninger som tilhører andre via 

affotografering af nøglekort (nemid.nu): 

Eksempel 1: 
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Eksempel 2: 

 

 

 

 

Herunder ses der eksempler på phishing forsøg der sker via SMS (nemid.nu): 

Eksempel 1: 
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Eksempel 2: 

 

 

 

Herunder kan der ses to eksempler på phishing forsøg via E-mail (nemid.nu): 

Eksempel 1: 

Kaere NEM ID kunde, 

 
Vi vil gerne informere dig at vi her til morgen ved en systemfejl, har deaktiveret flere af vore 
N3M ID nøglekort. 
Hvis du vil genaktivere dit N3M ID nøglekort, skal du blot klikke på nedenstående link og 
udfylde de nødvendige informationer der kræves og uploade et billede af dit N3M ID nøglekort 
(alle koder skal være synlige). 
[Her var et link] 
Hvis du ikke vil have det genaktiveret, så kan du blot ignorere email og vi vil sende dig et nyt 
nøglekort inden for 3 uger. 

 
Med venlig hilsen, 
NEM ID Digitaliseringsstyrelsen, 
Charlotte Grensen 
Digitaliseringsstyrelsen 

Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K (nemid.nu) 
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Eksempel 2: 

Kære værdsatte medlem, 
Vi vil gerne starte med at ønske dig godt nytår, og vi håber, at alle dine ønsker går i 
opfyldelse! 
Desværre starter året ikke altid godt. Uheldigvis oplevede vi DDoS-angreb sidste nat, og hele 
systemet gik ned i omkring 3 timer, som du måske bemærkede. Vi arbejdede så hurtigt, som vi 
kunne, for at ordne dette, og på nuværende tidspunkt kører alle systemer uden afbrydelser. 
Men der var nogle konti, som blev kompromitteret, og din er en af dem. Vi beder dig derfor 
venligst om at klikke på linket forneden og indtaste din kode for at gendanne adgang til din 
konto. 
[Her var et link] 

Hvis du ikke gør dette, vil vi blokere din konto og du vil skulle vente 3 til 4 uger på, at vi sender 
dig en ny nøglekort. 
Vi beklager enhver ulejlighed, 

 
Med venlige hilsner, 
N3MID 
Digitaliseringsstyrelsen 

Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K (nemid.nu) 
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Hvordan gør vi brug af kvalitative metoder?  

De kvantitative metoder benyttes, når der skal måles eller vejes noget, der er svært at få tal på. Det 

er her interviewet kommer ind i billedet (Nygaard, Anders, 2017). Vi har valgt at foretage et 

interview med Niels Christian Juul, som er lektor i Datalogi, tilknyttet fagene informatik og datalogi 

og forskningsgruppen Brugerdrevet IT Innovation. Niels har i kursusgangen ” Organisatorisk 

Forandring og IT” undervist de studerende i Roskilde Universitet i IT-sikkerhed. Han kan derfor 

give os en bedre forståelse af hvad IT-sikkerhed er og hvilke risikoer det indebære, at vi som 

borgere (der bruger NemID) går rundt med en usikkerhed omkring vores egne personlige nøglekort 

kan blive brugt af andre end os selv. Ovenstående interviewform kaldes for et ekspertinterview. 

Ekspertinterviewet er når den person der interviewes, er en ekspert indenfor et bestemt område, som 

der ønskes viden om og der vil typisk være tale om faktuel og objektiv viden. Det vil både være 

faktuelt og objektivt fordi eksperten der interviewes, kommer med ren faktuel viden angående 

emnet, men derudover har han også sin egen tilgang til de diverse emner der tages op. Brinkmann 

og Kvale argumenterer for hvor vigtigt det er, at der er baggrundsviden til det emne eksperten skal 

interviewes i. Det vil legitimere for eksperten at der skal bruges tid på interviewet. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, side 167.) Vi optager vores interview med Niels, så vi derefter kan gøre brug af 

transkriptionsmetoden. Det vil altså sige, at vi transskribere hele interviewet. Dette gør vi fordi, det 

først og fremmest er en fordel at vi har optaget interviewet så vi kan høre den flere gange, men på 

samme tid kan det være enormt uoverskueligt kun at have interviewet i lydform. Derfor har vi valgt 

at transskribere det, da vi mener det vil være til vores store fordel hvis interviewet transskriberes, 

det vil nemlig hjælpe os med at få et bedre overblik over de mange udtalelser interviewet 

indeholder. Det vil derudover hjælpe os i vores diskussion da det er meget nemmere at arbejde med 

tekstmateriale end lydoptagelser.   
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Analyse 

Diffusion Of Innovation 

I denne analyse vil vi kigge på modellen af Innovation-decision proces for at se på de 

kommunikationskanaler individet går igennem før individbeslutningen for adoptering eller 

afvisning bliver taget. Derefter vil vi udrede NemIDs diffusion i det danske samfund ved at tage 

udgangspunkt i teorien, diffusion of innovation. 

Knowledge 

I det første stadie som kaldes knowledge, er det stadie hvor individet for første gang kommer i 

kontakt med innovationen. Typisk opstår innovationer af at der er et individ der har et behov der 

skal dækkes. Hvis et individ er i en tilstand af utilfredshed eller frustration, så kan der opstå et 

behov, så når individet gerne vil have dækket dets behov, søger det typisk i retning mod en 

innovation der kan opfylde dette, hvilket leder os hen til en innovation.  

Med teknologiens udvikling i verden, kommer der nye opfindelser, samtidig med at der også opstår 

nye behov. Et eksempel på dette kunne være internettet. Internettet gav os muligheden for at 

akkumulere en masse viden på kort, i forhold til da vi på traditionel vis plejede at slå op i en bog for 

at belære os selv. Herfra kan der så opstår nye behov som f.eks. at individet gerne vil have hurtigere 

internet hastighed, pænere hjemmesider eller måske et brugervenligt design. 

I Danmark foregår en masse handel over internettet, som giver os muligheden for at udveksle varer 

og service på de digitale handelsmarkeder. Så når man som bruger gør brug af disse hjemmesider og 

bliver bedt om at give sine personlige data som f.eks. bank kort information eller adresse, vil man 

gerne være sikker på at ens personlig information bliver behandlet på en sikker og ordentlig måde. 

Dette skabte et behov i samfundet for sikker nethandel og dermed, blev NemID i introduceret og 

lanceret i 2010. NemID blev ”udviklet i et samarbejde mellem Staten og den danske banksektor” 

(Computerworld)  

Da det udkom på daværende tidspunkt, så man det som en milepæl, fordi denne nye teknologi 

skulle være løsningen som ville gøre det ”nemmere, bedre og mere sikkert at anvende tjenester på 

internettet.” (Computerworld) 

Den 1. juli 2010 blev NemID udgivet og det var bankerne der skulle stå til ansvar for at introducere 

brugerne til NemID-systemet. 
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Persuasion 

I det andet stadie som kaldes persuasion, er det stadie hvor innovationen prøver at få overtalt 

individet. Her begynder individet at danne en mening om hvorvidt det vil favorisere innovationen 

eller om det ikke er noget der ikke vækker interesse. ” At the persuasion stage the individual 

becomes more psychologically involved with the innovation”. (Innovation-Decision Process, K. 5, 

S. 170, LL. 6-7) 

I dette stadie bliver individet mentalt involveret i innovationen. Her vil individet kigge på en 

innovation som noget der kan være til fordel for en eller om det vil være en ulempe at investere i 

innovationen. 

Decision 

I det tredje stadie som kaldes decision, er det stadie hvor individet begynder at interagere med 

innovationen. Det er også her individet beslutter sig for om det vil vedtage eller udelukke 

innovationen. De fleste vil ikke vedtage en innovation før får prøvet det af. ” In fact, most 

individuals will not adopt an innovation without trying it first on a probationary basis to determine 

its usefulness in their own situation.” (Innovation-Decision Process, K. 5, S. 172, LLL. 11-13) 

Denne smagsprøve af innovationen er essentiel for at holde individet fanget og interesseret. For hvis 

individet prøver innovationen af og ser at det kan drage nytte af den, så er der store chancer for at 

individet vil gå vedtage innovationen. Dette ser vi også typisk med videospil. For når man som 

forbruger, af videospil gerne vil spille de nyeste titler ude på markedet og vælger at bruge penge på 

disse spil, så kan der være risiko for at forbrugeren bruger penge på et videospil forbrugeren ikke 

synes godt om. Denne skuffelse vil forbrugeren først opdage efter købet af videospillet. Så for at 

være sikker at forbrugeren for købt sig et godt produkt, så vil forbrugeren helst gerne prøve 

videospillet, før der bliver investeret penge i det. 

Denne slags adfærd har videospilfirmaer allerede fanget fra deres brugere og det er derfor 

producenterne af disse firmaer først udgiver en demoversion af spil. Denne version af spillet er ofte 

gratis og giver et godt perspektiv til hvad forbrugeren kan forvente af den fulde version. Det er også 

her demoen typisk får fanget forbrugeren, hvilket resulterer i at forbrugeren går hen og investere i 

den fulde version. 

Skulle det ske at forbrugeren afvise innovationen, kan der ifølge Roger være 2 grunde til dette. Den 

ene er aktiv afvisning og den anden er passiv afvisning.  Hvis et individ aktivt afviser en innovation, 
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så er det fordi individet har afprøvet innovation, men besluttet sig for ikke at anvende den alligevel. 

Passiv afvisning er når individet ikke har gjort sig tanken om at afprøve innovationen og dermed 

afviser innovationen helt.  

Vi kan inddrage en hændelse fra NemIDs historie med kritik som et eksempel på aktiv afvisning, 

for blot få måneder efter NemID’s lancering, blev der udgivet en artikel, hvori NemID modtog en 

masse kritik for at diskriminere mod ældre befolkningsgrupper i samfundet. Selve artiklen hedder 

NemID lukker ældre og handicappede ude og den omhandler NemIDs manglende hensyn til ældres 

forhold til ibrugtagelsen af computere. (NemID lukker ældre og handicappede ude) 

Denne ældre befolkningsgruppe havde ifølge Rogers teori, aktivt afvist NemID innovationen. 

NemID, som er skabt af både staten og den danske banksektor gjorde NemID til denne nye måde at 

få adgang til tjenester på internettet. På tidspunktet af NemID’s lancering havde myndige borgere af 

det danske samfund, intet andet valg end at adoptere NemID og vænne sig til innovationens 

implementering i det sociale system, fordi denne innovation fremover ville påvirke den måde 

borgere skulle tilgå deres offentlige tjenester på nettet. 

Implementation 

Modellens fjerde stadie kaldes implantation. I dette stadie gør individet brug af innovationen. Alle 

stadier op til nu har været mentalt forberedelse for individet, så det er her individet har besluttet sig 

for at anvende innovationen. Herfra kan der så opstå undren til hvordan individet kan få forbindelse 

til innovationen eller individet kunne også være nysgerrig efter hvordan innovationen fungere. I 

dette stadie vil individet også søge mere information, for at gøre sig klogere på innovationen og 

herfra vurdere, hvorvidt innovationen er til gavn for individet. 

Confirmation 

I den afsluttende fase skal individet beslutte sig for om ibrugtagelsen af innovationen skal 

kontinueres. I dette stadie er det heller ikke for sent for individet at skifte mening, eftersom 

personens holdninger til innovationen stadig kan påvirkes af andre individer i det sociale system. Et 

eksempel på dette, kunne være at individet bliver opmærksom på dårlig feedback eller nyheder 

omkring produktet, som kommer fra andre individer i samme socialsystem. ”he or she may reverse 

thisdecision if exposed to conflicting messages about the innovation.” (Innovation-Decision 

Process, K. 5, S. 184, LL. 31-32)  
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Kritik af innovationen 

I sommer 2018 udkom der en NemID app til mobilen, som skulle gøre det nemmere for os som 

brugere af NemID, at kunne autentificere os på Internettet, når vi brugte hjemmesider som krævede 

NemID. Før dette fik man tilsendt et fysisk papkort med hjem, som indeholdt forskellige koder af 4 

cifre, hvilket man skulle bruge for autentificere sig selv på internettet. Dog blev denne opgradering 

fra papkort til digital app, mødt med kritik fra PROSA. PROSA er et ”fagforbund udelukkende for 

it-profesionelle.” (prosa.dk) 

Deres artikel, Kritik af ny app fra NemID, kommer ind på hvordan denne nye app kan være med til 

at øge risici for hackerangreb på brugernes NemID. De argumenterer for at appen vil være en 

genvej til brugernes NemID, fordi den ligger på deres personlige mobil og ” hvor papkortet kun kan 

angribes af nogle få, så kan telefonen angribes af enhver i hele verden med en internetforbindelse”. 

(Kritik af ny app fra NemID) 
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TRIN-modellen 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Formålet med NemID, som er baseret på teknologien Public Key Infrastructure (PKI) er nemlig at 

borgere og myndigheder kan kommunikere nemt og sikkert, især når fortrolige oplysninger skal 

udveksles. NemID gør dette muligt ved at udstede en digital signatur, som derved består af et 

certifikat med en offentlig nøgle og en privat nøgle. Vi har dog kun valgt at fokusere på 

krypteringsdelen af NemID og dens indflydelse på borgerne og samfundet, eftersom vi har valgt at 

afgrænse vores projekt. Vi har valgt at blandt andet valgt at fokuserer på hvordan NemID kryptere 

og hvordan det gøre brug af symmetrisk kryptering såvel som asymmetrisk kryptering. NemID som 

sagt udsteder certifikater, da det hjælper både at identificere hvem indehaveren af certifikatet er og 

rummer en offentlig nøgle. Certifikaterne bliver udstedt, fra et certificeringscenter og de sørger også 

for at spærre certifikater i tilfældet andre end indehaveren benytter sig af det udstedte certifikat 

(Digitaliseringsstyrelsen). 

Trin 2: Teknologiske artefakter  

NemID’s afgørende element er PKI, og NemID har desuden også en central signaturserver, hvor 

brugernes private nøgler er opbevaret. Generering og anvendelsen af selve de private nøgler foregår 

i sikrede hardwaremoduler som er kryptografiske. PKI har også en to-faktor autentifikationsløsning, 

hvor man sikre adgang til den private nøgle, via. en personlig adgangskode, som udelukkende 

brugeren selv ved og ikke mindst nøglekortet med som har engangskoder. Alle disse teknologiske 

artefakter som nævnt, signaturserver, hardwaremoduler, nøglekort og en sikkerhedsprotokol (to -

faktor autentifikationsløsning) er med til at skabe den funktionalitet omkring NemID og gøre det 

mere sikkert for borgenerne.  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter  

NemID og dens utilsigtede effekter kan opstå via. at man bliver udsat for et hackerangreb, hvilket 

vil være fatalt for borgerne. NemID i dette tilfælde er jo et must, når man skal logge på forskellige 

hjemmesider, som bruges til dagligt af borgerne f.eks.: Borger.dk, Skat.dk og netbanker. Dette vil 

medføre problemer for borgeren, da vedkommendes fortrolige oplysninger bliver taget i brug og i 

nogle tilfælde kan få stjålet penge fra hans bankkonto. Dette er med til at skabe en utryghed og 

skabe angst blandt borgerne som bruger NemID til dagligt.  (Møllerhøj, Jakob, 2016) 
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Trin 4: teknologiske systemer 

Et teknologisk system er som nævnt flere forskellige artefakter som arbejder sammen om et 

fællesformål. NemID er derfor i sig selv et teknologisk system, men det er en teknologi som er 

baseret på en række sikkerhedsprocedurer og politikker. der er flere forskellige dele i NemID-

systemet, som skal arbejde sammen for at det kan fungere som et system. Det ene artefakt som er en 

del af det teknologiske system, er derfor PKI infrastrukturen, der består af nedenstående elementer: 

- Program til kryptering og digital signering, der sikrer uproblematisk anvendelse af krypterings- og 

signeringsnøgler. 

- Certifikater til identificering af indehaveren, og som rummer den offentlige nøgle. 

- Et certificeringscenter der udsteder og fornyer certifikaterne, og f.eks. sørger for at spærre 

certifikater. 

- Procedurer eller faciliteter til sikker generering og opbevaring af den private nøgle 

(Digitaliseringsstyrelsen). 

Det andet artefakt som indgår i det teknologiske system, er den private nøgle. Når der benyttes 

NemID er det vigtigt den enkelte borger/bruger er den eneste der kan få adgang til sine egne 

persondata via. NemID. Det vil altså sige at PKI-infrastrukturen og den private nøgle er to 

samarbejdende artefakter indenfor det teknologiske system NemID, som tilsammen opnår formålet 

med at borgerne/brugerne og myndigheder såsom netbanker, SKAT og borger.dk kan kommunikere 

nemt og sikkert (Digitaliseringsstyrelsen). 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Da dette trin handler om tekniske og beregningsorienterede modeller og i forhold til vores teknologi 

kan det siges at der haves et design for at logge ind med NemID. Når man skal logge ind for at få 

adgang til sine persondata kommer der en log ind boks frem, hvor man indtaster sine personlige 

oplysninger for at få adgang og dette er den visuelle model i teknologien. Hvordan det ser ud, kan 

ses her: 
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Efter man har indtastet sine oplysninger som der kan ses herover viderestilles man til det næste trin 

der kræver et nøglekort hvilket er den fysiske model i teknologien:  

 

Her skal man bruge sit nøglekort enten i kort version eller app version. Kort versionen og app 

versionen ser således ud: 
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Trin 6: Teknologier som innovation 

NemID er under udvikling, hvilket kan siges på baggrund af at der bliver implementeret nyt til 

teknologien. F.eks. er man ved at implementere nøglekortet i smartphone apps for at erstatte det 

med den fysiske kort version. Det vil altså sige at man prøver at udvikle teknologien ved at 

digitalisere det. Muligheden for at få nøglekortet i fysisk kort version er dog stadig muligt og det er 

ikke fastlagt om man vil ændre det til app-versionen permanent. Der opstår nemlig en barriere i 

denne digitalisering af nøglekortet i form af at ikke alle mennesker i Danmark bruger en 

smartphone og ikke alle behersker egenskaberne til overhovedet at bruge en smartphone, hvilket 

ville være et problem, hvis man fjernede den fysiske kort version permanent og udskiftede den med 

en app-version. 
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Aktør Netværks-Teori (ANT) 

Eftersom vi er blevet fortrolige med aktørnetværksbegrebet, er det i dette afsnit muligt at foretage 

en analyse med udgangspunkt i ANT. Formålet med denne analyse, er at finde frem til de vigtigste 

aktører for projektet, og danne et netværk mellem disse. Det giver et bedre udgangspunkt for at 

foretage det efterfølgende analysearbejde med henblik på at forstå hvordan NemID-angrebene har 

påvirket ramte danskere, samt vil denne ANT strategiske planlægningsværktøj i relation til 

analysen, sikre os de optimale omstændigheder som muligt for vores projekt. 

Problematization 

I forbindelse med at se på hvordan NemID-angrebene har fundet sted, er det vigtigt at se nærmere 

på hvilke aktører, der har forbindelse til NemID. Eftersom formålet med projektet er at se hvordan 

angrebene har påvirket ramte danske brugere, skal der også ses nærmere på, hvilke aktører, der har 

en interesse i NemID. Grundet valget af NemID, kan der også eksistere aktører, som har en særlig 

interesse for projektet med henblik på valget af dette teknologiske system.  

Til at starte med vil den første hovedaktør være Nets A/S, eftersom det er den nordiske udbyder af 

betalings-, kort- og informationsservices med hovedsæde i Danmark (Nets.eu) 

I forhold til ophav af NemID, er der faktuelt set fire former for aktører. Disse former for aktører, er 

bankerne, offentlige, private-sektor og borgerne. Alle fire aktører vurderes til at være vigtige, da det 

er hvad NemID er en fælles log-in-løsning til (Nets.eu.dk 2019). 

Når der ses på NemID, er det de tidligere nævnte aktører, som kan komme under påvirkning under 

et hackerangreb. Dette er blandt andet fordi, at det er disse aktører som NemID er blevet skabt til at 

anvende, hvilket så betyder det er disse aktørers informationer som ligger gemt inde i det 

teknologiske system.  

Den primære teknologiske aktør i forbindelse med dette er NemID, da denne bruges som det fælles 

log-in-løsning til aktørernes netværk. Denne primære teknologiske aktør afhænger af andre non-

humane aktører for at fungere. Dertil har NemID brug for en teknologisk enhed som kan starte 

NemID op, som computer/tablet/mobil. Derudover skal man også se hvad NemID rent faktisk er, 

som tidligere nævnt, ville de aktører så være kryptografi og pki. 

Ligeledes er det vigtigt at se på aktørerne som angriber vores teknologiske system. NemID er 

designet med henblik på at kunne logge ind og få adgang til sin fortrolig information, men det kan 

udnyttes til hackernes fordel, som tidligere beskrevet af vores cases. Derfor er hacker også blevet en 

essentiel aktør i netværket.  
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En hacker har en række af værktøjer, som anvendes i scannings-fasen for at få fat i information, der 

kan hjælpe dem med at begå et angreb. Værktøjerne er følgende: Computer, internet, dialers, port 

scanners, network mappers, sweepers og vulnerability scanners. Disse førnævnte ting vil så anses 

som de non-humane aktører (HostNordic 2017). 

Ud fra ovenstående ”problematization”, er nogle af de mest relevante humane og non-humane 

aktører defineret for projektet, hvoraf disse er følgende: Nets A/S, bankerne, offentlige, private-

sektor, borgerne, hacker, NemID, Computer/tablet/mobil, kryptografi, PKI, internet, dialers, port 

scanners, network mappers, sweepers og vulnerability scanners.  

Vi har valgt at bruge et skema som et redskab, når vi skal analysere en teknologi som et netværk 

med mange aktanter eller som noget, der indgår i et netværk. Her i det nedenstående skema kan vi 

se hvilke aktanter som er på spil i netværket.  

NemID - hvad er på spil i netværket? 

 Humane 

aktanter 

Non-humane 

aktanter 

Ideer/værdier/viden 

Aktant 1 Privat sektor NemID intuition 

Aktant 2 Offentlig 

sektor 

Computer Bruger interaktion 

og reaktion 

Aktant 3 Hacker  Mobil Bruger input 

Aktant 4 Borgerne Tablet  

Aktant 5 Banker kryptografi  

Aktant 6 Staten Internet  

Aktant 7 Nets A/S PKI  

 

Interessement 

Dermed gå vi videre til næste trin, som er interessement. Her er der tale om en ”translator-

spokesman” og et ”device of interessement”. I forbindelse med dette projekt, er det Nets A/S, som 

er ”translator-spokesmen” og ”device of interessemet” er NemID, da det er den som interessenterne 

samles omkring.  

Som ”translator-spokesmen”, vurderes det vigtigt, at de stiller så meget viden til rådighed for de 

andre aktører som muligt. Det skyldes blandt andet, at de andre aktører sandsynligvis har lav eller 
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ingen viden omkring eksempelvis NemID-teknologien eller hvilket hackings metoder der er i omløb 

mod dem. 

Det kan eksempelvis gøres ved at sende advarsler ud til de primære aktører, hvor man også skriver 

hvad man selv skal gøre for at være så sikret som muligt. 

For opnåelse af tredje trin ”enrolment”, hvor aktørerne engagerer sig i projektet, skal aktørerne tage 

godt imod ”translation” af Nets A/S.  Forhandlingskraft og formidlingsevner er derfor utroligt 

vigtige, da disse variabler er afgørende for, hvordan ”translationen” af ideen til aktørerne modtages. 

Kommunikation af Nets A/S budskaber er derfor afgørende, da det antages, at aktørerne har en 

interesse i at forbeholde sig sikkert under anvendelse af NemID. Translationen af Nets A/S udsendte 

advarsler omkring hvilke hackings metoder de har oplevet og hvordan man forebygger det, er 

essentielt for de øvrige aktører som anvender det teknologiske system, dermed vurderes derfor 

relevant til at sikre alliance mellem aktørerne. Dette kan vi eksemplificere med de tidligere cases, 

som vi har beskrevet.  Der havde vores ”translator-spokesman” Nets A/S stillet så meget viden til 

rådighed for hacker angrebet phishing og DDOS til de andre aktører. Hvordan de stillede viden til 

rådighed, vil blive forklaret i det næste afsnit 

Enrolment  

Når interessement er opnået, er det vigtigt at transformere denne til faktisk deltagelse for  aktørerne. 

Dette kan opnås gennem flere forskellige former for værktøjer eller teknologier.  

Et værktøj, som er lettilgængeligt for vores aktører, er internettet. Gennem internettets 

lettilgængelighed, er det muligt for Nets A/S at advare, samt komme på en løsning til at undgå at 

blive hacket til de forskellige aktører til at medvirke.  Dette har de selv gjort inde på deres egen 

officielle side i relation til de aktuelle phishing og DDOS-angreb (nets.eu). 

Med internettet som kommunikationsplatform, er det muligt at kommunikere med hinanden og med 

andre. Løbende sparring af fordelingen af information mellem ovennævnte aktører vil resultere i at 

der vil ske en størst mulig succes på de primære aktører er bekendt med de nuværende aktuelle 

hacking-metoder som hackerne benytter sig af. 

Mobilisering 

Da denne ANT-analyse foregår på et strategisk niveau, kan mobiliseringsfasen kun fungere på et 

antagende plan. 

Antagelsesvis, hvis de Nets A/S får sikret sig en god kommunikation mellem de primære aktører 

hhv. dele advarsler ud gennem de non-humane aktører. Så vil der kunne opnås en mobilisering, da 
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løbende kommunikation er med til at sikre at alle aktørerne er med på hvad der sker omkring dem i 

forhold til hacker angreb.   

Hvis ovenstående strategi lykkes, kommer Nets A/S som initiativtagere til at fremstå som vidende 

og magtfulde aktører. Ligeledes er det vigtigt at nævne i den forbindelse, at der er, ikke er garanti 

for opnåelse og opretholdelse af viden og om viden omkring den nuværende situation med hacker 

angreb på NemID bliver delt ud til de andre aktører. Det skyldes, at de andre medvirkende aktører, 

kan ”undslippe” deres tiltænkte rolle uden varsel, og konstellationen af aktør og talspersoner kan 

blive udfordret. Nets A/S er således kun bemyndiget af de andre medvirkende aktører, og det er 

derfor vigtigt at de fortsat fastholder deres interesse til at forbedre sig omkring it-sikkerhed ifht. 

NemID - på den måde kan man se hvordan hacker angrebene på NemID har ændret de danske 

borgere adfærd når de benytter sig af det teknologiske system. Med udgangspunkt i vores cases med 

phishing og DDOS-angrebene, så har vi kunne set hvordan de tidligere 

faser ”problematization”, ”interresement” og ”enrolment” har været med til at kunne fået skab et 

netværk mellem aktørerne. Som resultat af de tidligere faser har Nets A/S kunne bevirket et heftigt 

fald i forsøg på phishing på de primære aktører, samt er der ikke sket en DDOS-angreb på NemID 

siden den sidst nævnte angreb. (version2, 2018).  

Mikro- og makro aktør 

Som tidligere beskrevet har forrige afsnit anvendt Callions ANT-tankegangen som strategisk 

planlægningsværktøj, så det blev muligt for os at sikre de optimale omstændigheder for vores 

projekt. Det er nu vil vi gå mere detaljeret omkring hvilke aktører der er makro-aktører og hvilke 

der er mikro-aktører. 

En aktørs størrelse eller betydning afhænger af, hvor stor en del af netværket det kan beherske, og 

størrelsen af netværket afhænger af det antal aktører, det består af. Vi har i det tidligere 

planlægningsværktøj kommet frem til at vores makroaktør er Nets A/S, eftersom det er skaberne af 

NemID. Det betyder således også, at Nets A/S er aktøren som består af den største netværk, altså det 

netværk med størst antal aktører, som har forskellige muligheder for at påvirke andre medlemmer af 

det samme netværk, afhængigt af deres styrke. I dette tilfælde afhængigt af den styrke som Nets A/S 

besidder som værende aktørens position i netværket. Det at Nets A/S er makroaktøren og bankerne, 

offentlige, private-sektor og borgerne er mikro-aktørerne af det netværk, har den betydning at Nets 

A/S kan mobilisere i for at opfylde deres bestemte formål, hvilket vil sige det antal aktører, de kan 

arrangere henhold til deres egne hensigter. Hensigterne kan være varierende, alt fra et strategisk 
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valg mellem muligheder, til tilpasningsmæssige nødvendigheder. En anden vigtig pointe er at se på 

hvordan materielle objekter også kan kategoriseres som aktører. Disse forbindelser el ler netværk 

som opstår mellem aktørerne, bliver ifølge ANT usynliggjort i dagligdagen, og bliver til ANT 

begrebet blackbox. (Jensen et al: 2007). 

Blackbox 

Som tidligere nævnt ønsker ANT med begrebet blackbox, at åbne og undersøge det, se hvilke 

aktører der er centrale i netværket, hvordan de er bundet sammen og undersøge forbindelserne 

mellem dem. Til dette har vi lavet følgende illustration nedenfor for at ”åbne op” for vores 

teknologiske system. (DTU, 2019).  

Ved nedenstående illustration har vi angivet 3 forskellige farver, som har hver deres betydning.  

Blå = Humane aktører 

Orange = non-humane aktører 

Lilla = ideer, koncepter og faktorer. 

Netværk og aktører over NemID 

 

Figur 3 Selvlavet illustration over NemIDs netværk 
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Til at starte med vil vi se på vores primære aktør, som er Nets A/S. Vi har tidligere nævnt at Nets 

A/S er skaberne af NemID og på grund af dette er denne aktør forbundet til vores non-humane 

aktør, NemID.  

NemID har i deres eget netværk nogle essentielle aktører, der er til for at log-in platformen kan 

fungere. De aktører er heriblandt tablet og computere, eftersom log-in platform NemID er et 

teknologisk system, som har brug for et tilsvarende teknologisk artefakt til at kunne benytte 

systemet. Dertil har den non-humane aktør for tablet og computer dens egne aktører, som der skal 

til for at den vil kunne fungere. En computer/tablet har brug for applikationer (internet eller Nets 

A/S egen app), mus og/eller keyboard for at man kan komme ind på NemID. Men det ikke muligt 

bare at logge ind på NemID, fordi det vigtigt at tage højde for at NemID ikke er lavet af ud af 

ingenting. Fælles log-in-løsningen har også deres eget teknologiske system, som der er blevet til for 

at skabe og opretholde systemet. Vi har i vores tidligere teori afsnit kommet ind på hvor nødvendigt 

pki og kryptografi har været med til at skabe NemID, samt holde systemet opdateret. På grund af 

dette ser vi de to teknologiske egenskaber som værende essentielle for NemID. 

Vi har nu set på de aktører som har spillet en stor rolle for at skabe og benytte NemID. Vi kan nu 

bevæge os længere hen i netværket og se på hvilke aktører selve NemID er forbundet til. NemID 

bliver anvendt af aktøren bruger. I vores tidligere ANT-fremgangsmåde kom vi frem til 

at ”brugerne” kan deles op i fire primære aktører: Banker, offentlige sektor, private sektor og 

borgerne. Det interessante med at vi ved hvilke aktører der er forbundet til NemID hhv. med 

brugerne. Det giver os muligheden for at vide alle de aktører som kan blive offer for hacking. 

Hvilket fører os til den næste aktør i netværket, da hackernes mål er at angribe brugerne, er deres 

plads i netværket placeret mellem ”brugerne” og ”Nets A/S”. Dette skyldes at angrebsmetoden de 

anvender er phishing og DDOS. Disse angrebsmetoder skal ses som en ydre indvirkning på hvordan 

Nets A/S kommer til at designe NemID, samt give advarsler ud til brugerne. Den ydre indvirkning 

fra hackernes side, er således også årsagen til vi har placeret ” ide, koncept og faktorer” aktører i 

form af ”bruger interaktion reaktioner” og ”bruger input” mellem brugerne og Nets A/S. Eftersom 

hvis bruger bliver udsat for hacking, så vil det medføre til en reaktion, som vil ske i form af bruger 

input til designerne af NemID som vil resultere i at de vil reevaluere deres teknologiske system og 

se på de fejl der er. Endeligt har vi så den sidste aktør, intuition, som er i form af ”ide, koncept og 

faktorer”. Denne aktør er placeret centralt mellem bruger, NemID og Nets A/S. Intuition er 
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væsentlig i netværket, eftersom den intuitive indsigt præsenterede uden videre sit indhold for os, 

helt og komplet, uden at vi kan forklare, hvordan denne helhed fremkom. 
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Diskussion 

Med en sammenkobling af NemID og Rogers teori, diffusion of innovation, har vi kigget nærmere 

på hvordan brugerne af NemID har taget innovationen til sig og set på processen i individets 

gennemgang af kommunikationskanaler, før de adopterer sådan en innovation. I analysen har vi 

besvaret dette ved at tage udgangspunkt i en model fra Rogers diffusionsteori, hvor vi for kigget på 

nogle kommunikationskanaler. Dette har hjulpet med at give os et indblik i den proces forbrugeren 

går igennem. 

Tages der et kig på kommunikationskanalerne og adoptionsprocessen for NemID, så kan vi se at 

NemID som innovation tydeligt har skippet de første de tre første faser som er knowledge, 

Persuasion og Decision. Fordi borgere i det danske samfund har tæt tilknytning til banker og et 

behov for at have adgang til banker, offentlige tjenester på nettet og kunne autentificere sig. Dermed 

vokser teknologi også i en eksponentiel grad, som der også skal tages højde for. Når teknologi 

udvikler sig, så udvikler behov sig også. Så da NemID blev lanceret, gik den direkte til decision 

stadiet, eftersom individet (som er borgeren), var nødt til at adoptere innovationen (NemID), 

grundet det sociale system det lever i (det danske samfund) og der var/er heller ikke andre 

alternativer til at autentificerer sig, på samme måde som NemID. Så ved lancering af NemID var 

borgeren allerede ved implementation stadiet og i det sidste stadie som er confirmation, er borgeren 

nødt til at tage beslutningen for at adoptere innovationen, ellers ville det ikke kunne tilgå sig i det 

sociale system. Tager vi et kig på adaptionskategorierne i forhold til NemIDs diffundering, så har 

den største del af den danske befolkning, som også er myndige, været innovators og early adoptors. 

Fordi disse borgere har været de første til at adoptere innovationen. Kigger vi på en statistik, taget 

fra Digitalstyrelsen kan vi se at blot to år efter NemID’s lancering i 2011, så er det samlet antal 

NemID steget med 4.150.000 antal brugere i juli 2013. (Tal og statistik om NemID, Statistik 2013)   

Seks år efter er det samlet antal NemID oppe på 5.170.829. Det er en stigning på 1.020.829 samlet 

antal NemID. (Tal og statistik om NemID, Statistik 2019) 

Som nævnt tidligere i rapporten, er en af grundende til denne eksponentielle stigning af samlet antal 

NemID, fordi NemID blev taget i brug af alle myndige borgere i Danmark lige efter lanceringen, 

eftersom borgerne og bankerne er så tæt knyttet sammen og til dagligt gøre borgene også brug af 

bankerne når de skal tjekke deres løn, forbrug eller ansøge om lån, hvilket også tilføjer til den faktor 

af borgernes afhængighed af bankerne. Med denne udvikling og diffusion af teknologien kan det 

også være interessant at kigge på de risici der opstår.  
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For jo flere ressourcer Nets bruger på at promovere NemID nøgleappen, desto flere sager vil der i 

fremtiden skabes omhandlende hacking. Dette vil alt sammen føre til at borgeren mister tilliden til 

NemID-teknologien, hvilket vil skabe konkurrenter på markedet for NemID. Disse konkurrenter vil 

til sidst smide Nets fra tronen i at være markedets førende virksomhed der skaber sikre fælles log-

in. På den anden side så kan Nets også investere flere penge i at forbedre deres teknologi, ved at 

fokusere på de huller i deres system som forårsager åbninger, hvorpå hackere kan udnytte dem og 

dermed mindske hackerangreb. Dette vil gøre at Nets fremadrettet stadig vil være de førende 

indenfor skabelsen af sikre fælles log-in. Selvom Nets vil fortsætte med at være de førende skabere 

for det teknologiske system til at sikre det fælles log-in system, så betyder det dog ikke at der ikke 

er en stor risiko for udfordringer.  

 

Ved at anvende forskellige teorier, metoder og et ekspertinterview, har vi formået at skabe et mere 

nuanceret billede over NemID og de forskellige udfordringer der eksistere, med hensyn til it - 

sikkerhed. Det er nemlig vanskeligt at skelne hvad der er sikkert og hvad der er mindre sikkert. 

Niels Christian Juul som underviser i it - sikkerhed, fortalte os blandt andet at dem der stod for 

sikkerheden altid, havde nogle udfordringer med sikkerheden, hvilket gør det svært at finde et 

midtpunkt. Da vi skulle til at undersøge NemID og lave nogle relevante spørgsmål, til interviewet, 

blev vi hurtig overrasket over at NemID, ikke kun var det nøglekort man havde. 

Niels forklarer os at der findes forskellige former for NemID og redegjorde hvordan NemID blandt 

andet var først lavet til bankerne, som et erhvervs NemID. ” NemID blev bygget oprindeligt til 

bankerne for de skulle have et fælles log in system, så alle bankerne kunne log in i et fællesystem ” 

(Bilag 1, min. 19-20). Dernæst fik vi en kort beskrivelse på hvordan NemID spredte sig, ved at de 

offentlige institutioner også ønskede sig NemID.  

”Allerede i designet er der nogle uhensigtsmæssigheder” (Bilag 1, min. 22-23). I vores interview 

fik vi snakket omkring de udfordringer der var med hensyn til NemID. Niels forklarede til at starte 

med at NemID.nu, ikke er et dansk domæne, hvilket er et problem for brugere, som ikke er god til 

at surfe på nettet. Vi undrede os over dette, da NemID er dansk ejet af Nets A/S, men alligevel var 

deres domæne ikke dansk. Niels argumenteret blandt andet at: ” Det svækker jo en general 

opdragelse af borgerne, da selve hjemmesiden ikke er et dansk domænenavn” (Bilag 1, min. 50-51). 

Almen borger ville have det vanskeligt at skelne hvad der er legitimt og hvad der ikke er legitimt.  
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Til vores Interview fortæller Niels blandt andet med at det svært at lave ”Usable security”, et udtryk 

brugbar sikkerhed, som formindsker sikkerheden, da jo mere brugervenligt og nem sikkerheden er, 

desto nemmere er det for hackere at hacke ind i det teknologiske system. Blandt andet er det 

grunden til at sikkerheden er mindre brugervenligt, eftersom det skaber mere sikkerhed for 

brugerne. ” 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”. (Bilag 

1, min. 4-5) Jo mindre brugervenlig det er desto sikrere er det, hvilket er et dilemma, da det som 

nævnt før er det der kræver mest handling, også er sikrest. 

 

Vi har blandt andet lavet en Trin-model analyse, hvilket har hjulpet os med at få en bedre forståelse 

for teknologien bag NemID og de effekter denne teknologi har haft på samfundet. Trin 3, som 

omhandler teknologiers utilsigtede effekter, argumenterede vi for hvordan det kan være fatalt for en 

borger, hvis vedkommende blev hacket for sine oplysninger. ” 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” 

(Bilag 1, min. 50-51). Her argumenterer Niels, hvilke konsekvenser der er ved at man får sine 

personlige oplysninger frataget. Vi kan konstatere at teknologier til dels har nogle tilsigtede effekter, 

såvel som nogle utilsigtede effekter, hvilket alle teknologier har. Hvis vi vender tilbage til vores trin 

model analyse, som har hjulpet os med at identificere de udfordringer NemID har i vores samfund. 

Der både fordele og ulemper ved at vi Danmark benytter NemID. Det er er en fordel med NemID 

fordi det er en nem og effektiv måde at få adgang til sine personlige oplysninger, dog kan der også 

være store ulemper med NemID. Hvis en anden får adgang til ens egne NemID oplysninger, har 

man pludselig givet en hel del personlige og fortrolige oplysninger væk, hvilket ikke er rart for 

nogen som helst. I vores interview med Niels snakkede vi selvfølgelig også om dette og her sagde 

Niels ” 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” (Bilag 1, min. 54-

55) Niels bekræfter dertil at det er et kæmpe problem der også er svær at tage stilling til 

efterfølgende.  

Derudover er det også svært at digitalisere denne form for teknologi netop fordi  det er svært at gøre 

det mere sikkert for borgerne i Danmark. Vi snakkede f.eks. med Niels om det ikke ville være bedre 

hvis man erstattede den nuværende måde at logge ind med NemID direkte via biometriske 

data. ”Selvfølgelig er det muligt, men det er nemmere at snyde med, de skaber et digitalt billede, 
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hvis jeg kan stjæle et billede og ser ud som om det var mig. Hele tiden er det her et våbenkapløb.” 

(Bilag 1, min. 61-62) Der vil altid være ulemper ved brug af sådan en form for teknologi, og det er 

selvfølgelig svært at øge sikkerheden af NemID og ud fra vores research gennem projektarbejdet er 

der ikke en permanent løsning for at gøre systemet 100% sikkert for borgerne at undgå angreb af IT-

kriminelle. Dog er der nogen angrebstyper som borgerne i sidste ende selv er ansvarlige for. F.eks. 

phishing forsøg hvilket Niels også er enig med os i ”hvis man lader sig narre af phishing forsøg er 

man selv ansvarlig for dette, Det er udelukkende brugernes ansvar, men man skal ikke falde for et 

phishingangreb” (Bilag 1, min. 47-48). 

Adam Lebeck, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen siger at den nye nøgleapp gerne skulle 

øge sikkerheden og hjælpe brugerne overfor mulige angreb og især phishing, ”Derudover forventer 

vi også, at den nye NemID nøgleapp kan øge sikkerheden og hjælpe brugerne over for phishing-

angreb. Med notifikationen til NemID nøgleappen kommer der en transaktionstekst, der viser, hvor 

brugeren er ved at logge ind, fx på borger.dk eller i sin bank” (Lebeck, Adam, 

Digitaliseringsstyrelsen, 2018) 

Der er også angrebstyper der rammer NemID hvor borgerne ikke er de skyldige, såsom DDoS-

angreb. Vi så også i vores case at uskyldige borgere blev påvirket af et DDoS-angreb og til det kan 

der siges at det er selve NemID som fejler i deres sikkerhedssystem. Derfor vil der altid være 

fordele og ulemper ved det ene og det andet, når der er tale om en teknologi. Brugerne af NemID, 

hvilket vil sige borgerne i Danmark skal bare sørge for ikke at falde for hackerangreb. Man skal 

som borger især være opmærksom på phishing meddelelser, da det er et af de mest hyppige 

angrebstyper borgerne i Danmark møder til dagligt. Det er myndigheder såsom SKAT og NemID 

selv, som skal være gode til at advare og informere os borgere om hvordan disse angreb typisk vil 

foregå og hvordan de vil se ud. Set fra et positivt synspunkt er antallet af danske borgere der bliver 

udsat for phishing-angreb faldende. Dette kan have noget at gøre med at flere danskere er 

opmærksomme på disse angreb i forhold til hvor mange der var opmærksomme på phishing angreb 

for nogen år siden. (Lebeck, Adam, Digitaliseringsstyrelsen, 2018) 
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Kritik & refleksion af ANT 

Vi har valgt at skrive et afsnit om kritik af ANT og vores refleksioner i forhold til hvor effektiv 

ANT er, til at analysere cases. Det er derfor vi har valgt at lave dette afsnit i stedet for at inddrage 

det i vores diskussion. 

I forhold til hvor godt ANT kan fungere i strategifagets værktøjskasse, så vil ANT’s 

handlingspræmisser og handlingsmuligheder fremstå som rene abstraktioner. Hvilket vil sige, at 

hvis de skal operationaliseres i en konkret strategisk situation, skal der foretages en lang række 

valg, som der ikke er belæg for i ANT til at handle på en bestemt måde. Nogle af de valg som der 

kan opstå, hvis man vil bruge ANT som en strategisk tilgang til et projekt, vil være om man ved 

hvilke strategiske situationer man vil benytte teorien i og hvad skal formålet med at benytte ANT 

være? Derudover skal man tage højde for den empiri man vil have sat i fokus, hvis man skal bruge 

ANT. Det man kan kritisere ANT på, er at disse førnævnte ting man skal tage højde for, kommer 

ikke til at være noget man kan finde svar på ved, at benytte ANT som teori. Det essentielt, hvis man 

vil benytte sig af ANT, at man har belæg fra andre steder. Det stiller det store problem ved at 

anvende ANT, eftersom de ovenstående pointer man skal tage højde for, er afgørende for 

konstruktionen af ANT som en aktør i den pågældende strategiske situation. Så det vil sige man er 

nødt til at have belæg fra and kilder end ANT. Dette stemmer helt fint med ANT’s formål om at 

underkaste sig en specifik empirisk sammenhæng, dog stiller det vanskelige problemer for brugeren 

som vil anvende ANT. Det skyldes at teorien så småt vil begynde at ebbe ud i takt med, at den 

sættes i spil. Så der vil være behov for nye handlingsmuligheder bliver tilføjes udefra til 

sammenhængen (Latour 1988). 

Noget af det vi finder problematisk ift. Brugen af ANT i projektet, har været vores manglende 

opmærksomhed på, hvordan ANT opløser sig selv. Vi troede at fremmede belæg automatisk havde 

hjemmel i ANT til at starte med.  Vi indså så det ikke var tilfældet, og at ANT indeholder en 

analytisk selvdestruktion, som får en til at blive ledet på vildspor i den tro, at man benytter ANT, 

selv om man rent faktisk benytter alt andet end ANT.  

Det vil vi gerne eksemplificere med da vi skulle lave analysen til ”blackbox”. Dertil fandt vi ud af 

at teori udelukkende sagde man skal undersøge aktører og netværket for at forstå en given 

teknologi, men der er ikke et reelt analytisk strategiskværktøj man skal følge for at komme frem til 

den mængde information man var ude efter. I stedet for, skulle ens belæg for understøttes gennem 

hjemmel fra andre steder, altså gennem det empiriske materiale man har indsamlet.  
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Det skal dog ikke tages fra at ANT blev en brugbar teori for dette projekt. ANT gjorde det muligt 

for os at bruge det som optik i ukendte strategiske situationer, samt havde teorien være med til at vi 

kunne sammenkoble teori som en overbliksstrategi med den empiri vi havde.  Det har dog sin 

ulempe, at det betyder vores empiriindsigt er altafgørende, når vi skal vælge, hvilke kategorier der 

skal bringes i spil til resten af projektet. ANT blev dog brugt til at formidle en høj grad af 

empirinærhed, eftersom teorien indeholder den gode kvalitet, at der bliver stillet flere spørgsmål, 

end der bliver besvaret. Denne empirinærhed var en hjælp for os til at beslutte hvilke teorier vi ville 

benytte os af og så hjalp det os med at få skabt et fulde overblik, til en ellers ukendt situation ift. 

Casene. (Latour 1988). 

ANT er en særdeles god teori i sammenhæng med at identificere nye, empiriske sammenhænge og 

aktører, samt få øje på empiriske fænomeners heterogenitet og ustabilitet. Derudover kunne vi med 

ANT-teorien prioritere, kvalificere og revidere de kategorier og aktører, som var tilgængelige ud fra 

vores empiri, men især ud fra den forståelse vi havde over for hvordan nogle kategorier er 

normative og dermed mere handlekraftige i konstruktionen af empirien. (Latour 1988). 
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Konklusion 

Vi har i dette projekt undersøgt hvad de mest alvorlige angreb NemID og brugerne af NemID i 

Danmark, har været udsat for og hvordan det har påvirket de danske borgere. Vi kan derfor på 

baggrund af vores empiriindsamling, og analyse af dette, konkludere følgende:  

NemID har været udsat for to angreb, som anses for at være de mest alvorlige: DDoS og Phishing. 

Derudover har vi ud fra vores analyse kunne komme frem til hvilke faktorer som spillede en rolle til 

at angrebene fandt sted. Dertil gjorde vi brug af aktørnetværks-teorien. Til at kunne få defineret de 

danske borger som bliver anset som ofrene, samt kiggede vi på hvor hackerens rolle var placeret i 

det netværk vi havde fået illustreret. Sammenfattende kom vi frem til at hackeren som aktør lod 

mellem ”bruger” og ”Nets A/S”, eftersom de bliver anset som hovedaktørerne og er dermed, der 

hackerne vil kunne komme ind mellem og angribe NemID og brugerne af NemID. Til gengæld 

skaber disse former for hacker angreb bruger interaktion og reaktion fra brugernes side, som 

kommer til at ske i form af bruger input til Nets A/S. Resultatet af dette vil føre til bl.a. opdatering 

af NemID, men ikke mindst vil det skabe en reaktion i form af at udseende advarsler ud til 

samfundet, så alle de danske borgere er opmærksomme på at der er hacker angreb i omløb. Dette får 

dog stadig ikke altid subjektet til at handle, af de årsager har vi kunnet konkludere at de mest 

alvorlige angreb på NemID forbliver DDoS og Phishing. Samt har det medført konsekvenser i form 

af økonomiske ressourcer som bliver formindsket for de primære aktører, men at vi har ud fra vores 

empiri kommet frem til at hacker angreb er faldende. Dog vil der stadigvæk være en chance for at 

de dansker borgere kan blive ramt af angrebene. Med denne udvikling og diffusion af teknologien 

kan det også være interessant at kigge på den risici der opstår. eftersom jo flere ressourcer Nets 

bruger på at promovere NemID nøgleappen, desto flere sager vil der i fremtiden skabes 

omhandlende hacking. Så det vil være lidt uklart at kunne forudsige, hvordan og hvorledes de 

danske borgere vil blive påvirket i fremtiden 
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