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ABSTRACT 
Cybercrime is a growing phenomenon in our society and the development of cases like this is 

growing. The area we have focused on through the project report is the phenomenon of "Phishing". 

The growing development in the field has led us, as individuals, to keep up to date with the danger 

of phishing attacks, as there is not much knowledge of phishing. 

As phishing is becoming more and more widespread in our society, more attention is needed in this 

area – this applies to both the state actors in the network, but also the private actors in the network. 

Phishing is an intangible size to deal with, if you are not knowledgeable in the field and doesn’t 

understand how the technological system is composed and works all together.  

  

Through our report, we have collected a lot of information about phishing. This information is used 

through Latour’s ‘Actor network theory’. The theory is done to provide an overview, as well as to 

analyse the different actors, that play a role in the total network. In addition, we have used the 

‘TRIN-model’, as it contributes to a comprehensive overview of the technological system is 

structured, as well as the unintended effects the system has brought with it.  

  

Through the report, we have focused on the NemID platform, as all the Danish citizens are entitled 

to use NemID. We can conclude that phishing has a major impact and catastrophic consequences 

for all it attacks 
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1 Introduktion 

Det her afsnit bliver vores BP2-projekt introduceret. Nedenunder bliver problematikken i forhold til 

projektet og afgrænsningen af projektet gennemgået. Efter det bliver der præsenteret den korrekte 

problemformulering og problemstillinger. Det her afsnit har til formål at skabe et overblik over 

hvad vi vil ud med, med det her projekt.  

 

1.1 Problemfelt 

Cyberkriminalitet har vokset sig gevaldigt over de seneste par år. Dette er resultatet af Danmark 

som et samfund er blevet digitaliseret. Din daglige rutine afhænger af teknologi og alle dine 

personlige informationer kan du få adgang til via internettet, bl.a. ved hjælp af den populære online 

logintjeneste, NemID. Et andet punkt hvor de personlige oplysninger kan blive påvirket er de 

sociale medier. Hvis cyberkriminelle får adgang til f.eks. din Facebook konto, vil det resultere i at 

alle dine personlige billeder, beskeder m.v. vil være i besiddelse af den cyberkriminelle. Vi vil i 

denne rapport have særligt fokus på phishing. Der er op til 14 phishing metoder som 

cyberkriminelle kan bruge til at få adgang til borgers private informationer, og få adgang til din 

konto. Dog vil vi fokusere på to af de mest populære phishingmetoder, hvilket er sms, og e mail 

phishing, da det er disse to phishingmetoder som cyberkriminelle oftest bruger for at få fingrene i 

borgers NemID informationer. Da NemID er den logintjeneste som borgere bruger til ofte at tjekke 

deres bankkonto eller deres e-boks, vil vi som udgangspunkt undersøge, hvordan NemID påvirkes 

af sms og e mail phishing. Dernæst vil vi se hvilken effekter phishing og hacking kan have for den 

almene borger 
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1.2 Problemfelt 

Dagen i dag er påvirket af vores adfærd på nettet og hvor omhyggelige vi er omkring vores 

personlige oplysninger. Vi forbrugere af fænomenet, har en tendens til at være godtroende på nettet 

og meget nysgerrige, derfor kan cyber-kriminelle være en stor udfordring for os. Det her projekt 

kommer til at have forskellige aspekter såsom internet hackere, virusser og phishing.  

 

Phishing Metoden er den metode, som får en hjemmeside til at ligne en troværdig en, det er det der 

er så farligt med de cyberkriminelle som er så gode til deres arbejde at de bliver en trussel mod os 

normale forbrugere. Der er også noget som kaldes smishing som er hackere der kontakter dig via 

sms. Phishing og smishing er begge kriminelle metoder som franarrer dig dine oplysninger på 

nettet.   

 

Projektet kommer også til at tage fat i forskellige applikationer/hjemmeside der er meget sårbar 

over for phishing og smishing. Derfor kommer vi også ind på NemID som førhen har oplevet de her 

cyber kriminelle snyde deres system.  

 

Nem ID er et effektivt værktøj, som man bruger på at logge sig selv ind som bruger på forskellige 

hjemmesider såsom; E-Boks, Skat og Borger.dk. Det farlige ved produktet NemID er, hvis de 

kommer i fingrene på de forkerte mennesker da hvert et NemID har en borgeres personlige 

information. Dette ville gøre enhver borger sårbar og kan ødelægge familier, virksomheder da ens 

oplysninger står for skud, hvis en eventuelt hackergruppe/person skulle have fået fingrene af Nem-

Idet.  

 

Men hvordan skulle vores NemID nogensinde komme i andre folks hænder tænker de fleste, og har 

ingen anelse om hvor godtroende man nogle gange er når man surfer på nettet og handler ind. Det 

der sker er, at såkaldte IT-kriminelle kan designe et system som er magen til Nem-Ids login fane. 

Det der så sker, er at de uskyldige borger bruger deres Bruger-login, adgangskode og nøglekort på 

en ”fup-hjemmeside” som giver administratoren(hackeren) adgang til alle dine personlige 

informationer hvis man prøvet at logge ind på Borger.dk. Det man som borger skal være fokuseret 

på er, hvor legit denne hjemmeside som man er inde på er. Og være opmærksom på at linket har en 

lås på venstre side som kan ses herunder.  
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1.3 Motivation 
Det her afsnit kommer til at omhandle motivationen bag valget om at arbejde med phishing og 

hvorfor det er interessant. Vi en gruppe på 4 mennesker som synes det underligt og har undret os 

over, at få de her sms- og e-mailbeskeder et par gange om måneden, med et link man kan trykke på.  

Beskederne indeholder som reelt en positiv belønning man har fået sig, problemet med det her var 

at når du endelige gik ind på linket, ville alle dine oplysning og din device blive hacket, af 

cyberkriminelle som tager styringen over hvad der er dit.  

 

Da vi fandt ud af, at NemID havde samme problem, hvor deres login, er blevet kopieret og 

programmeret ens, til at snyde den almene borger der i gang med at logge sig selv ind. Men bag de 

har fake login-bokse, er det her de cyberkriminelle er. De tager styringen af dit liv og økonomi 

igennem deres programmeret login-boks. Denne slags hacking kaldes ”Phishing”. Phishing var ikke 

en ting, for et par år siden, men nu hvor verdenen er blevet så teknologisk, ser man verdenen på en 

anderledes måde og ens dyrebare oplysninger kan være gemt i et nøglekort. Dette er gode nyheder 

for cyberkriminelle, da de har udviklet sig tonsvis af værktøjer som hjælper dem med deres 

hacking. 

 

NemID er dyrebart for en hver person i Danmark, og det skal nødig falde for de forkerte hænder, 

phishing er ikke noget der har været her siden 1990’eren og derfor stadig meget nyt. Motivationen 

er derfor betydelig stor for os, da vi selv alle bærer på et NemID og nødig vil have det blive taget 

fra os, samtidig med at phishing sker nu mens vi skriver det her projekt.  
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Nedenunder kommer vores problemformulering og problemstillinger. 

1.4 Problemformulering 

Med udgangspunkt i phishingmetoden, vil vi skabe et overblik og belyse hvordan kriminelle får 

adgang til borgerens NemID oplysninger, og hvordan en løsning kan laves for at forbedre den 

nuværende sikkerhed. 

 

1.4.1 Problemstillinger  

I. Beskriv og forklar de vigtigste mekanismer og processer, som finder sted i teknologien phishing, 

og er med til at opfylde teknologiens funktioner. Dette vil vi gøre ved hjælp af TRIN-modellen, trin 

1: Teknologiens indre mekanismer og processer. 

 

II. Hvordan har phishingteknologien udviklet sig historisk, og hvordan vil den udvikle sig i den 

kommende fremtid? 

 

III. Analyser udviklingen vha. TRIN-modellen, trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af 

teknologier. 

 

IV. Hvad har NemID gjort for at undgå phishingteknologien, og hvordan kan der sættes en stopper 

for phishing. 
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1.5 Afgrænsning: 

I dette afsnit vil der blive gennemgået, hvilke fravalg, der er blevet taget til at gennemfører 

projektet og hvorfor hver fravalg er blevet taget. Formålet med afsnittet er at have et klart overblik 

over hvilke ting som ikke var mulige at have med i projektet. Fravalg gør det nemmere at være 

kritisk overfor hvad der muligt at gøre på et produktionsniveau, herudover er der måske ting i 

projektet som kunne lade sig gøre, men der ikke var tid til. 

 

Hovedemnet til projekt er ”Phishing” her bliver der sat fokus, på cyber kriminelle, som bruger 

fænomenet phishing til at stjæle personlige oplysninger fra forbrugerne. Vores produkt vil være en 

skitse til en løsning for at stoppe phishing som sker på NemID. 

 

Vi har fravalgt at fokusere på hele internettet, for at indsnævre det, så vi kun fokusere på det det ene 

fænomen; NemID, da det gør det mere overskueligt at forholde sig til projektet. 

 

Målgruppen er blevet indsnævret til NemID brugere, da vi kun har valgt at fokusere på NemIDs 

oplevelser af phishing.  

 

Vi havde først tænkt os at udføre fysiske interviews med en datalog fra RUC, men grundet 

omstændigheder (COVID-19) valgte vi at bruge ekspert udtagelse fra dataloger igennem internet 

søgninger i stedet til at analysere.  

 

Vi havde først tænkt os at ændre hele situationen og få udraderet hele phishingsituationen, men vi 

blev klar over at vi ikke havde ressourcerne til at ændre i loven eller således klare 

verdensproblemerne i et semesterprojekt. 

 

Vi har derudover fravalgt at programmere et eksempel på en phishing side, da det ville kræve meget 

tid og fokus på et punkt. Vi har derfor valgt at lave en skitse som forklare step by step hvordan 

phishing er opbygget. 
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1.6 Semesterbinding 
1.6.1 Subjektivitet, teknologi & samfund 
Subjektivitet, teknologi og samfund inddrages i vores projektrapport, da phishingmetoden er en 

teknologi der er skabt af mennesket, bliver anvendt af mennesket og har en vis påvirkning på det 

samfund det bliver brugt i. Vi vil gennem rapporten give et overblik over, hvordan NemID-brugere 

og NemID-udbyderne kan blive påvirket af phishing angreb.  

Dimensionen inddrages i projektrapporten da phishing har en påvirkning på et samfundsmæssigt 

perspektiv, der både kan tolkes negativt, som positivt. Dimensionen subjektivitet, teknologi og 

samfund benyttes i større grad i rapporten til at indsamle information og skabe viden omkring 

emnet, da emnet phishing har en vis grad af påvirkning på samfundet. 

  

1.6.2 Teknologiske systemer og artefakter 
Teknologiske systemer og artefakter inddrages i vores projektrapport, da vi har med en teknologi at 

gøre, som består af flere forskellige dele, der tilsammen skaber et system. Phishing er en teknologi 

der skal hjælpe cyber kriminelle med at fiske personfølsomme oplysninger fra den enkelte borger. 

Teknologien består som sagt af flere forskellige mekanismer og der foregår forskellige processer 

ved metoden og der er derfor en del på spil i den samlede proces. For bedre at kunne forstå og tolke 

denne teknologi, har vi med trin-modellen analyseret; 

1.     Teknologiens indre mekanismer og processer 

2.     Teknologiens artefakter 

3.     Teknologiens utilsigtede effekter 

4.     Teknologiens systemer 

5.     Modeller af teknologien 

6.     Teknologien som innovation 

  

Udover ovenstående, vil baggrundsviden omkring emnet phishing blive præsenteret gennem 

projektrapporten. Baggrundsviden om emner såsom ”hvad er NemID”, samt forskellige former for 

krypteringsmuligheder, da vi finder dette nødvendigt og relevant i forhold til vores projekt omkring 

phishing. 
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1.7 Begrebsafklaring 

 

Hackere/Cyberkriminelle: En hacker er en person med IT erfaring og udnytter svagheder i 

sikkerheden i et system til eget gavn. 

 

DDoS: Distributed Denial of Service er et angreb, som har det formål at overbelaste internettet på 

en privat person eller virksomhed, til det formål at personen eller organisationen ikke længere kan 

bruge internettet i en vids periode (tiden er bestemt af angriberen). 

 

NemID: NemID er en loginløsning, for netbank og diverse andre offentlige virksomheder i 

Danmark. NemID består af et brugernavn (som regel dit CPR-nummer), en adgangskode og et 

nøglekort. Nøglekortet en liste med en masse engangskode, som bruges hver gang du logger ind på 

NemID. 

 

Aktør: En aktør kan være en virksomhed, en person, en kommune, en organisation osv. som aktivt 

deltager i en bestemt handling/sag.  

 

To-faktor godkendelse: Formålet med dette er at forbedre sikkerheden på din konto. To faktor 

godkendelse er når det kræver to former for beviser for at du kan godkendes. Dette kunne f.eks. 

være adgangskode og nøglekort til NemID. Her kræves der to former for beviser før systemet lader 

dig logge ind. 

 

Kryptering: Når data afkodes eller kodes, ved hjælp af algoritmer. 

 

VPN: Virtuel private network.   
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2 Produktbeskrivelse: 

Vi har valgt at lave et PowerPoint som vores produkt, et PowerPoint der har til formål at vise 

hvordan phishingprocessen den foregår. I vores produkt har vi valgt først og fremmest tænkt os at 

komme ind på de personer der spiller en rolle i processen, og hvilken rolle de spiller hver især, og 

derefter komme ind på de forskellige metoder der eksisterer indenfor phishing, og snakke om de to 

phishingmetoder vi har valgt at fokusere, nemlig smishing og emailphishing da det er disse to 

phishingmetoder NemID oplever oftest. Derefter vil vi komme ind på selve phishingprocessen, fra 

starten af phishingprocessen til slut, hvor cyberkriminellen modtager borgernes informationer. Vi 

har valgt at gøre brug af PowerPoint til vores produkt netop fordi at vi kan gøre processen en del 

mere overskuelig, vi har valgt at dele processen op således så hver handling i processen står i en 

slide for sig selv. 

 

 

Den første side af powerpointet er dette. 

 

Dette giver os hurtigt overblik over hvem der er involveret i projektet, og produktet introduceres 

som PowerPoint hvor vi giver et overblik over processen i phishing. 
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Næste slide er vist nedenunder. 

 

Baggrunden er valgt, så den matcher ”hacker” temaet. Folk der gerne vil forblive anonym og finde 

svagheder i systemer. Forbilledet er en computerskærm med en masse mails og andre logoer på, ved 

siden af har vi en kriminel som stiller ud af en telefon, Formålet her er at signalere overfor brugerne 

at den kriminelle lokker os ind på hans side, og får os til at logge ind med vores rigtige oplysninger, 

i håb om at få ofrets konto og privat oplysninger. 

Nedenunder har vi en oversigt over alle mulige forskellige phishing metoder. 
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Spear phishing er lidt anderledes, normalt vil man gå efter at sende en masse mails ud til forskellige 

personer og håber der er folk der falder for den. Men spear phishing er more ”targeted” dvs. der er 

en bestemt målgruppe som man går efter. Hele denne proces er mere personlig fordi der bliver lavet 

meget research på målgruppen.  

Session hijacking er en exploit hvor phisheren bruger noget der hedder ”web session control 

mechanism” (phishing, 2020), til at stjæle informationer fra brugere. Andre betegenlser for dette er 

også session sniffe, som har det formål at opsnappe informationer. 

Email/spam er en af de mest kendte phishing metoder, den samme mail bliver sendt til en hel masse 

brugere. Informationer som de indtaster vil blive brugt af den cyberkriminelle for at lave en hel 

masse ulovlige ting. De fleste af disse slags beskeder er mails hvor det kræver en hurtig handling 

fra personen. 

Web based delivery bruger noget som hedder ”man-in-the-middle” angreb. Hackeren er sat op 

mellem den orignale server og sin phishing server. Phisering tracker informationer mellem 

hjemmesiden og brugeren og får alle transaktion oplysninger. 

Link manipulation er en form for måde at forfalse mailen. 
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3.0 Metode- og teori 

Dette afsnit omhandler den metode vi har benyttet os af, gennem projektrapporten. Herunder er 

vores overvejelser til metoderne inkluderet og hertil hvilken relevans de har for vores projekt, samt 

hvorfor vi har valgt dem. 

Vi kommer gennem projektet, ind på hvad phishing er for en størrelse. Phishing er vores 

hovedområde i projektet og derfor har baggrundsviden på dette område stor relevans for resten af 

projektrapporten. Phishing er en cyber kriminel metode, hvorpå den kriminelle ønsker at fiske 

personfølsomme oplysninger fra dig og dermed udnytte din it-svaghed. Dernæst kommer vi ind på 

området NemID. NemID er også nyttig baggrundsviden for projektet, da vi har fokuseret på 

phishing angreb, der er tilknyttet NemID. NemID er et dansk sikkerhedssystem, der giver mulighed 

for at sende og modtage personfølsomme data henvendt privat til dig.  

Derudover har vi benyttet os af teori omkring Public Key Infrastructure (PKI), der er hele 

infrastrukturen for, at NemID kan fungere. PKI metoden har givet et stort overblik over, hvilket 

størrelse af teknologi vi har med at gøre og er samtidig god baggrundsviden for det område vi 

beskæftiger os med gennem projektet.  

Vi har medvidere benyttet os af TRIN-Modellen, der hjælper med at folde vores valgte teknologi 

ud. TRIN-modellen har 6 overordnede punkter, som blandt andet beskriver teknologiens indre 

mekanismer og processer, teknologiens artefakter, samt teknologiens utilsigtede effekter.  

Til sidst har vi benyttet os af Aktør Netværks teorien, der beskriver og analyserer hvilke aktører der 

spiller en væsentlig rolle i det samlede netværk. Bruno Latour og Michel Callon’s teori har stor 

relevans for vores projekt, da vi har kunne sætte aktørerne i perspektiv i forhold til projektets 

hovedfokus - phishing 
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4.0 Teoriafsnit 

Dette afsnit præsentere de teorier som bliver benyttet. Herunder inddrages Trin-modellen, aktør-

netværksteorien, phishing, NemID, Public Key Infrastructure (PKI) og Kryptografi.  

 

4.1 Hvad er Phishing 

Phishing er en hacking metode, til at indsamle og fiske efter dine personlige oplysninger og foregår 

typisk over e-mail, telefon eller SMS.  

  

Phishing-angreb er organiseret kriminalitet og er typisk opsat ved, at de kriminelle kopierer eller 

genskaber officielle hjemmesider, mails eller Sms’er og sender dem ud til tilfældige borgere, de 

håber på at kunne snyde. I disse opsætninger, vil et link typisk være knyttet til domænet. Hvis linket 

bliver benyttet, giver det nu de cyber kriminelle mulighed for at downloade mallware (virus) på din 

enhed og dernæst kunne trække eller fiske dine personlige oplysninger fra dig. Linket vil være 

tilkoblet den genskabte officielle sider, hvor du som bruger af siden vil blive bedt om at logge ind 

eller på anden måde oplyse din personlige oplysninger (Brugernavne, adgangskoder osv. 

  

De cyber kriminelle der udnytter borgerne på denne måde, er ude efter personlige data såsom  

·      Pasnummer 

·      Kreditkort & kontonummer 

·      Brugernavn & adgangskoder 

·      CPR-nummer 

  

Ovenstående data er hvad de er ude efter og vil gøre alt for at få fat i. Når de først har fået fat i dem 

fra dig, ved at benytte phishing angreb – sælger de kriminelle dataene videre eller udnytter dig 

økonomisk for at blive fritstillet fra deres systemer. 

  

4.2 Hvad er NemID 

NemID bruges som eksempel i store dele af projektrapporten, hvilket gør det relevant at vide hvad 

det er og hvordan det fungerer.  
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NemID er Danmarks førende Online signatur/nøgle til internettet. NemID bruges som en digital 

nøgle, til borgernes mest personlige oplysninger, post eller anden interaktion med det offentlige 

eller de virksomheder der tilbyder et login med NemID. Derudover er NemID en mobil tjeneste 

man kan tage med sig, ved at kunne logge ind på hvilken som helst enhed. NemID består af dit 

selvvalgte brugernavn, samt adgangskode og et nøglekort med dine personlige nøgler til login. 

Nøglekortet udstedes til hvert enkelt individ, der har NemID og dermed tilhører dine personlige 

nøgler kun til dit personlige og selvvalgte login. NemID er altså på en måde tilknyttet til dit CPR-

nummer, som også kun tilhører dig. På denne måde, kan man få tilsendt, sende eller blive oplyst 

helt privat og sikkert, uden at andre kan få adgang til det. NemID gør det muligt at kunne betjene 

personlige oplysninger enkelt og nemt, samtidig med at sikkerheden er der. 

 

4.3 PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 

NemID er opbygget omkring teknologien ”Public Key Infrastructure”. Denne teknologi er baseret 

på sikkerhedsprocedurer og politikker. Ved brug af NemID, indebærer dette som sagt, at brugeren 

opretter sig med sin private kode, samt får udstedt sin offentlige nøgle der bruges til at låse de 

personfølsomme data op. Som bruger af NemID har man altså både en privat og en offentlig nøgle. 

Den private nøgle er det selvvalgte brugernavn med tilhørerende adgangskode som giver adgang til 

din bruger på den søgte platform. Her kan du få tilsendt eller blive oplyst med data, der kun tilhører 

dig. Hvis du gerne vil åbne beskeden op som du har modtaget, skal du nu benytte dig af din 

offentlige nøgle, som står oplyst på det udstedte nøglekort. Den private nøgle autentificerer, at du 

kan logge ind og have adgang til materialet du har fået tilsendt eller skal sende. Den offentlige 

nøgle giver mulighed for at åbne og tilse materialet du har adgang til. Derved kan en sikker og nem 

kommunikation opnås, ved at man benytter sig af NemID.  

  

PKI-modellen består af en række elementer, der gør det muligt at fører en sikker kommunikation 

over internettet. Infrastrukturen består af et program hvor kryptering og digital signering kan 

benyttes, hvilket sikrer en problemfri anvendelse af de forskellige nøgler. Derudover behøves en 

central, hvor nøglekortene til de enkelte individer kan blive fornyet eller spærret ved 

sikkerhedsbrud, såsom at miste nøglekortet eller ikke at have flere offentlige nøgler tilbage.  
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Et af de afgørende elementer ved PKI er, at brugeren er den eneste der har kontrollen over den 

selvvalgte private nøgle i form af et brugernavn og en adgangskode. Der bliver altså brugt en to-

faktor autentifikationsmetode, hvilket giver ekstra sikkerhed til dine personlige data. Nøglekortet 

der bliver udstedt til det enkelte individ, indeholder 148 fortrykte offentlige nøgler som på grundlag 

af sikkerheden, kun kan blive anvendt én enkelt gang.  
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4.4 Kryptografi 
Kryptografi er en vigtig del af NemID og er dermed vigtigt at forstå hvad kryptering og 

dekryptering er og hvordan det fungerer. Kryptografi har stor betydning i projektrapporten, da 

denne er god baggrundsviden for, hvordan NemID fungerer.  

  

Kryptering af en meddelelse eller anden form for personfølsomme data, betyder i bund og grund at 

din data bliver lavet om til en anden form end den oprindelige. Dette kaldes for ciphertext. Det vil 

altså sige, at en matematisk algoritme, vil kode din meddelelse om til noget ulæseligt og uforståeligt 

over for uvedkommende, der ikke bør have adgang til materialet.  

Dekryptering er dermed den modsatte proces end kryptering. Dekryptering er processen hvor den 

krypterede data eller ciphertexten skal gøres læseligt igen. Din private nøgle skal derfor anvendes, 

for at dekryptere meddelelsen. 

  

At kende til kryptografi er dermed et alvorligt og utrolig vigtigt emne at have viden omkring, da 

dette betyder alt inden for din sikkerhed på internettet, når der tales om personfølsomme data. 

  

  

Kryptering findes i flere forskellige former, som f.eks. 

4.4.1 Kryptografisk hashing 

En kryptografisk hashfunktion har til formål at skulle danne et digitalt fingeraftryk af en mindre bid 

tekst eller af en datafil. Resultatet kaldes en ”hash” eller som før nævnt, et digitalt fingeraftryk. 

Kryptografisk hashfunktions vigtigste egenskab er at gøre denne kollisionsfri, hvilket vil sige at 

krypteringen gør det svært, at finde en anden del information der indeholder det samme digitale 

fingeraftryk.  

  

4.4.2 Asymmetrisk kryptografi 

Ved asymmetrisk kryptering, gøres der brug af 2 forskellige nøgler. Den offentlige nøgle og den 

private nøgle. Vedkommende der vil sende dig en krypteret meddelelse, anvender den offentlige til 

at kryptere indholdet der skal sendes til dig. Når du modtager denne meddelelse, vil du nu skulle 

bruge den private nøgle, til at dekryptere indholdet og gøre det læsbart. Da du er den eneste der har 

adgang til den private nøgle, øges sikkerheden for den videregivet data. Asymmetrisk kryptering er 

den mest anvendte i dagligdagen. 
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4.4.3 Symmetrisk kryptografi 

Symmetrisk kryptering er den mere enklere form af kryptering, da denne metode kun anvender en 

enkelt nøgle til kryptering og dekryptering. Det vil altså sige, at man i tilfælde af at skulle 

videregive følsomme data videre til modtagere, skal denne nøgle nu oplyses til modtageren for at 

dataene skal kunne dekrypteres. Denne metode er mere anvendt blandt tættere parter, med større tro 

til hinanden. Denne metode af kryptografi er mere tilpasselig til at blive udnyttet af it-kriminelle, da 

koden kan være oplyst over en hjemmeside, den it-kriminelle har fået adgang til over phishing 

angrebet, der er begået mod dig.  

  

  

 

 

Derudover findes der også flere former for styrke i krypteringerne, som f.eks. 

·      40 bit 

·      128 bit 

·      512 bit 

·      1024 bit 

·      2048 bit 
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4.5 TRIN – modellen 
Til at starte med vil vi komme ind på de forskellige trin som trin modellen indeholder, og hvordan 

de skal forstås, og derefter vil vi komme ind hvordan vi kan bruge de forskellige trin i trin modellen 

til at analysere den teknologi som vi har valgt at fokusere på, nemlig phishingteknologien. 

Trin modellen, er en model der består af 6 trin, forneden ses alle 6 trin. TRIN er en forkortelse for 

Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk1. 

 

 

4.5.1 Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Som titlen på selve trinet gør tydeligt, så er der tale om de indre mekanismer og processer i en 

teknologi i dette trin. Dette trin kan lettere beskrives med et eksempel, f.eks. digital signatur. Digital 

Signatur har til formål at vise autenciteten af den person der skal til at underskrive samt 

originaliteten af selve dokumentet som personen skal til at underskrive. I tilfældet af digital signatur 

er de indre mekanismer asymmetrisk kryptering og kryptografisk hashing. Både asymmetrisk 

kryptering og kryptografisk hashing bruges når en person skal til at underskrive, og når den skal til 

at bekræftes af modtageren, det der især spiller en vigtig rolle i autenciteten af personer der 

underskriver digitalt, er den asymmetriske kryptering, netop fordi at personen der underskriver gør 

brug af en privat nøgle, som kun personen selv kender til. Indenfor digital signatur er asymmetrisk 

 
1 http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf (side 2) 

 

http://webhotel4.ruc.dk/~nielsj/research/publications/indre-mekanismer.pdf
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kryptering og kryptografisk hashing en form for støtte-teknologi. Det der anvendes i asymmetrisk 

kryptering, er to nøgler for kryptering og dekryptering, de to nøgler er opdelt således, så at den ene 

nøgle er offentlig mens den anden privat. Det kryptografisk hashing gør er at den danner en del af 

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

4.5.2 Trin 2. Teknologiers artefakter. 

Det trin 2 handler om er, objekter der har en teknologisk funktion, altså er der tale om objekter der 

er skabt af mennesker og har en teknologisk funktion. Hvis vi f.eks. ser på NemID, man kan vælge 

at opbevare sin kode på sin computer, i dette tilfælde kan man vælge at kalde det for en 

softwareløsning. Der er dog et problem med denne løsning, og det at der er en sandsynlighed for at 

den gemte kode kan stjæles i tilfælde af at computeren er koblet til internettet, dog er der andre 

løsninger til dette problem, såsom at købe et usb-stik. 

4.5.3 Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

I trin 1 af trin modellen var der tale om en teknologis tilsigtede effekter, men i trin 3 er der tale en 

teknologis utilsigtede effekter. Utilsigtede effekter kunne netop være, som nævnt i trin 2, at man får 

stjålet sin kode på sin computer. Teknologiers utilsigtede effekter er selvfølgelig ikke noget man er 

bevidst om vil ske, eller hvornår det vil ske, men det er en risiko, og den utilsigtede effekt kan 

skyldes designfejl, eller noget helt andet. Et godt eksempel på en utilsigtet effekt kunne være den øl 

der er kaldt for corona, og da sygdommen corona blev spredt ud til hele verden, mistede firmaet der 

havde kaldt deres øl for corona mange kunder, da navnet på deres øl ikke længere var acceptabelt 

hos folk og vækkede dårlige følelser, og det er netop en utilsigtet effekt for ingen kunne havde set 

denne situation komme. 

4.5.4 Trin 4. Teknologiske systemer. 

I trin modellens trin 4 er der tale om teknologiske systemer, her er der tale om teknologiske 

artefakter 

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

Kursusgang 4). 

4.5.5 Trin 5. Modeller af teknologier. 

I trin 5 er der tale om modeller af teknologier, der kan laves modeller på tre måder, den ene 

værende en fysisk model mens den anden værende en visuel model og den sidste værende en 

teknisk model. Den fysiske model bruges oftest i bilindustrien, da det er en god måde at få et 

indblik af hvordan bilen rent faktisk kommer til at se ud når den en dag skal til at produceres. Den 

visuelle model kan bruges når man gerne vil have en teknologi forklaret og vist på en overskuelig 

måde. Den tekniske model ses f.eks. på fjernsynet når vejrudsigts damen skal til at vise hvordan 

vejret ser ud med en skærm i baggrunden der viser vejrudsigten for resten af ugen. 

Visuelle modeller: 
Primært illustrationer, der anvendes til at præsentere nye teknologier. De visuelle modellers fokus 

lægger på de rumlige aspekter, af et design som er designet i 2D eller 3D. 

 

Fysiske modeller: 
De fysiske modeller vil repræsentere de design som er lavet af materialer. Disse modeller vil blive 

brugt til at teste, afprøve og visualisere teknologiens funktioner. 

 

Tekniske modeller: 
Det her segment, er nok det mest udbredte, da det som vi ser på vores fjernsyn. Tekniske modeller 

bliver brugt forskelligt, men vi ser dem feks i vejrudsigter, regnemodeller og klimamodeller. De 

tekniske modeller er til at hente kvantitative data, som eksemplet ovenfor ”Vejrudsigten” da de 

forudser vejret resten af ugen. 

 

4.5.6 Trin 6. Teknologier som innovation. 

Innovation er udviklingen af et produkt, produktionsprocessen og organisationsformen. Innovation 

bliver brugt i teknologier til at gøre teknologien bedre, nyere og opdateret. Innovationsteorier 

handler om hvilke forhold der er med til at drive den nye teknologi frem og om barriererne for 

teknologien bliver udbredt. 
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4.6 Aktør-netværksteori  
I aktør-netværksteorien også kaldet ANT ser man ting, steder, mennesker, viden og organisationer, 

der indgår i et netværk. Et eksempel med der er således en bil, som også indgår i et netværk, 

sammen med trafiklys, kørekort, motorveje, fartbegrænsninger, asfalt, benzinstationer, CO2-

udledninger osv. Alle de her ellementer er i samme netværk kaldet bilkørsel Danmark2.  

 

Samtidig kan en bil også opfattes som et stabiliseret netværk, da den er bestående af 

sikkerhedsværktøjer, som sikkerhedssele, motor, mekaniker, speedometer, ABS-bremser og benzin. 

De her ellementer er med til at gøre at bilen er et stabiliseret netværk. 

 

I ANT er der flere begreber som bør vide før man arbejder med den og nedenunder vil jeg komme 

med eksemplerne og betydning af hvert begreb. 

4.6.1 Bruno Latour  
Filosoffen, sociolog og antropolog Bruno Latour er født og opvokset i Frankrig. Bruno Latour, født 

1947, er med stifter af Aktør-netværksteorier. Han er desuden kendt for sit arbejde indenfor 

videnskabs- og teknologistudier. Bruno Latour, skrev bogen ”Reassembling the social” i 2005. 

Bogen handler primært om Aktør-netværksteori. Grundet Bruno Latours er en af de ophavsmænd 

bag Aktør-netværksteori, vil vi bruge hans teorier i det her projekt3.  

 

4.6.2 Michel Callon  
Professoren i sociologi, Michel Callon er født og opvokset i Frankrig, sammen med sin en anden 

ophavsmand Bruno Latour. Han er født i 1945, Michel Callon er kendt for sin indflydelse som fatter 

i feltet videnskabs- og teknologistudier. Michel Callon er en af de mest ledende ophavsmænd af 

aktør-netværksteorier. Vi bruger Michel Callons teorier i projektet da han og Bruno Latour er de 

ledende fortalere. 

 

4.6.3 Aktant 
En aktant er i ANT noget, der gør en forskel, til hvad der ellers ville være sket. Aktanter kan både 

være mennesker eller ting.  

 

Eksempler på ting som er aktanter er;  

 
2 https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant  
3 http://www.bruno-latour.fr/node/70.html  

https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant
http://www.bruno-latour.fr/node/70.html
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• smartphones, de gør det hurtigere og nemmere at få fat på dem du ville.  

• Design af en bænk, så hjemløse ikke kan sove på den. 

• Designet af en sikkerhedsselealarm, så man overholderloven. 

Mennesker kan også være aktanter, men nemlig fordi ting gør arbejdet for de menneskerne som en 

politibetjent, hans arbejder bliver lavet af sikkerhedsselealarmen da den får passagerne i bilen til at 

overholde loven. Ting som går menneskets arbejde bliver kaldt for Non-humane aktanter4. 

 

4.6.4 Aktør 
 I ANT er aktør nærmest det samme som en aktant, for det en aktør er også varierende dvs. være 

menneske eller en ting. Derfor når man snakker om aktører vil det betyde det samme som at tale om 

aktanter5.  

 

4.6.5 Heterogene netværk  
I ANT snakker man om heterogene netværk, som betyder at netværket består af mange forskellige 

uensartede dele, som f.eks. kan være mennesker, værdier, lovgivning, naturfænomener og ting. 

Selve ordet heterogene betyder dannet eller sammensat af uensartede ellementer6. 

 

4.6.6 Translation 
Translation er overgangen, hvor aktøren knytter sig til andre aktører og starter et netværk7. Aktør-

netværksteorien ser begrebet translation som en proces, hvor ingen aktør translateres, uden at den 

lader sig translatere8. 

 

 

4.6.7 Black Box 
Black Box er et begreb indenfor aktør-netværksteori, som er det stadie hvor en teknologi er blevet 

en selvfølge, hvis vi tager eksemplet med bilen, så snakker mennesker om biler helt normalt uden 

undring over hvordan teknologien fungere. Teknologier der er tæt på mennesket, bliver oftest kastet 

i den sorte boks, da man stopper med at tænke på hvordan selve teknologien fungere og om det 

kunne være anderledes.   

 
4 https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant  
5 https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant  
6 https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant  
7 Bog, Latour, 2005. Side 108 
8 Bog, Callon, 1986. "The Sociology of an Actor-Network: the Case of the Electric Vehicle" 

https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant
https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant
https://historie.dtu.dk/formidling/skolemateriale/teknologihistorie/ant
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5.1 TRIN - modellen 
 

5.1.1 Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Da vores emne er phishing med fokus på NemID, er det nødvendigt at komme ind på hvordan 

NemID fungere, og NemIDs indre mekanismer. NemID er et login system som bruges af de fleste 

hvis ikke alle offentlige danske sider der har med private oplysninger at gøre, f.eks. banker, e-boks 

osv. NemID er opbygget på en teknologi ved navn PKI, der er en forkortelse af Public Key 

Infrastructure. Det som der sker er at en digital signatur udgives til en borger eller en bruger af 

NemID, det som udgives er en privat nøgle sammen med en certifikat med en offentlig nøgle. PKI 

er baseret på en rækkefølge af sikkerhedspolitikker og sikkerhedsprocedurer. Med PKI er det yderst 

nødvendigt og det vil ikke være en overdrivelse at sige at det er afgørende at kontrollen over den 

private nøgle kun må ligge hos brugeren af nøglen, og ingen andre. NemID opbevarer brugernes 

private nøgler på en central signaturserver, og det signaturserver vedligeholdes af Nets DanID A/S. 

Som nævnt tidligere er brugeren bæreren af den private nøgle, og den private nøgle er beskyttet 

med en to-faktor autentifikation løsning, hvor brugeren skal indtaste et brugernavn og en 

adgangskode for at kunne komme videre til den private nøgle. (Teknikken bag NemID). 

Nu hvor vi har fået et bedre indblik i hvordan NemID fungere, kan vi komme videre til phishing. 

Phishings indre mekanismer fungerer såldes, så at den cyberkriminelle skriver noget kode, og 

således kommer frem med en side der er identisk til siden som den cyberkriminelle gerne vil have 

sin side til at ligne, i vores tilfælde så er der tale om login siden til NemID. Den indre mekanisme 

her er koden og siden som den cyberkriminelle bruger til at snyde brugerne af NemID, ikke mindst 

er det link som den cyberkriminelle sender ud også en del af den indre mekanisme, netop fordi at 

den spiller en rolle for at få hele processen til at virke, og uden den vil der ikke være nogen process. 

Det samme gælder for sidens design, som skal være med til at overbevise den bruger der er i gang 

med at blive snydt for sine private oplysninger, altså skal den cyberkriminelle skrive noget kode der 

er så identisk til den originale side som overhovedet muligt. 

5.1.2 Trin 2. Teknologiers artefakter. 

Der er ikke noget artefakt i selve phishing metoden, da den side, besked eller mail der benyttes til 

phishing er et stykke kode og ikke et artefakt, og ikke er et fysisk objekt. Et artefakt som skal være 

tilstede for at benytte sig af phishing er enten en mobil telefon eller en computer, altså er der brug 

for et artefakt for at fuldføre processen, men selve phishing siden er dog ikke et artefakt. Dog er der 
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andre artefakter der spiller en rolle i phishing af NemID, netop nøglekortet, for nøglekortet er bl.a et 

af de artefakter der skal være tilstede for at phishing processen kan færdiggøres. Artefakter som 

computer, mobiltelefonen og nøglekortet er alle essentielle artefakter i phishing processen. 

 

5.1.3 Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

De utilsigtede effekter der kan finde sted i phishing teknologien, er at de fleste af de personer der 

modtager den phishing mail eller phishing besked allerede er bevidste om at det er et phishing 

angreb, netop fordi at der er så mange advarsler på så mange forskellige steder, bl.a. bankernes 

hjemmesider, NemIDs egen hjemmeside osv. om phishing. Der er mange kendetegn på at en mail 

eller en sms er et phishing angreb, og nogle af de kendetegn værende at personen der er ude efter 

brugeres oplysninger i de fleste tilfælde ikke har nogen ide om ofrenes navne eller oplysninger, og 

oftest vil bruge sætninger som “kære værdsat kunde”,  små fejl som denne er med til at hjælpe 

ofrene i at forhindre at trykke på den mail eller sms som cyberkriminelle sender ud. Der er mange 

utilsigtede effekter som denne, et andet eksempel kunne være at den phishing mail eller sms som 

cyberkriminelle sender er skrevet med et meget simpelt og dårligt sprog, der kan være 

grammatikfejl, ord der er stavet forkert og en masse andre former for dårligt sprog.  

(https://www.nemid.nu/dk-

da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/) 

 

De kan også finde på at skabe frygt hos deres ofre, det gør de f.eks. ved at skrive at der er nogen der 

har fundet ud af deres login oplysninger og at de skal gå ind og ændre deres login oplysninger, 

grunden til at de bruger så dramatiske sætninger som set forneden er for at skabe frygt hos ofrene 

https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/
https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/
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og derfor vælger ofrene med det samme at klikke på det link forneden på mailen eller sms’en som 

de skal bruge til at komme hen til siden hvor de skal ændre deres login oplysninger. Disse 

eksempler er alle utilsigtede effekter af den årsag at den cyberkriminelle der sender de her phishing 

mails og sms’er, ved ikke om den bruger de har sendt mailen eller sms’en til ikke vil klikke på 

deres besked, og de regner netop med at de klikker på den, og de regner heller ikke med at brugeren 

kender til alle disse kendetegn der er ved phishing mails og sms’er.  

(https://www.nemid.nu/dk-

da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/) 

Hvis vi vælger at se de utilsigtede effekter fra offeret af phishing angrebets side, så er de utilsigtede 

at ofrene mister deres oplysninger til de cyberkriminelle, og med det deres penge og private 

oplysninger. De ofre der vælger at trykke på linket har ingen ide om at de er på vej ind til en 

phishing side, de regner med at det er den originale og forventede side der dukker på, og eftersom 

de finder ud af at deres penge er blevet taget uden at de ved det, går det op for dem at det de er 

kommet ud for er phishing.  

 

https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/
https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/
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5.1.4 Trin 4. Teknologiske systemer. 

Måden hvorpå der skabes et teknologisk system i phishingprocessen, er når cyberkriminelle vælger 

at sende en phishing mail eller sms via. sin computer, der er et artefakt, til en masse ofres 

computere og telefoner, hvilket også er artefakter. På den måde er der tale om et teknologisk 

system, nemlig at en masse artefakter der samarbejder og har en samlet funktion. I vores tilfælde er 

de artefakter der arbejder sammen, cyberkriminellens computer, hvor phishing mailen eller sms’en 

sendes fra, ofrenes mobiltelefoner eller computere hvorpå de modtager phishing mailen eller 

sms’en. Disse artefakter spiller alle en rolle og har til funktion at hjælpe cyberkriminelle med at få 

ofrenes NemId login oplysninger, altså gavner disse artefakters samarbejde cyberkriminelle. 

5.1.5 Trin 5. Modeller af teknologier. 

Den model som der gøres brug af til phishing, er den visuelle model og den fysiske model, det er 

netop fordi, at alt det man ser og hele processen foregår visuelt indtil man skal 

indtaste loginoplysningerne og der er brug for nøglekortet, og efter at man er færdig med at bruge 

nøglekortet, går processen tilbage til den visuelle model. Forneden ses hvordan processen vil se ud, 

altså den visuelle og fysiske process: 

1. Den visuelle model starter med at cyberkriminelle sender en phishing mail eller sms ud til 

ofrene: 
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(https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/) 

2. Afhængig af om ofrene vælger at klikke på det sendte link via. mail eller sms bliver ofrene 

sendt videre til denne side, hvilket er NemIDs login side, hvor man skal udfylde med sit 

login oplysninger og ikke mindst gør brug af sit nøglekort: 
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(https://www.hjv.dk/hjaelp/login/Sider/NemId.aspx) 

3. Efter at ofrene har udfyldt felterne med deres login oplysninger, så skal de til at bruge deres 

nøglekort, og det er her at den fysiske model kommer ind, nemlig nu hvor de skal til at 

bruge deres nøglekortet der er et fysisk kort der indeholder en masse nøgler: 

(https://www.hjv.dk/hjaelp/login/Sider/NemId.aspx) 

https://www.hjv.dk/hjaelp/login/Sider/NemId.aspx
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4. Nøglekortet findes i to forskellige former, det findes i kort form, og som app på telefonen: 

(https://www.nykredit.dk/kundeservice/nemid-nogleapp-til-din-smartphone-og-tablet/) 

5.1.6 Trin 6. Teknologier som innovation. 

Phishing er en udbredt teknologi, og phishing finder sted overalt i verden. Phishing er en teknologi 

der videreudvikles for hver dag, cyberkriminellene lærer af deres fejl, og bliver bedre til at 

overbevise ofrene at deres phishing mail og sms’er er virkelige. Før cyberkriminelle kendte til 

denne metode, kunne man føre musen hen over et  link og se forneden til højre på siden hvilket side 

linket ville føre dig hen til. På den måde kunne man sikre sig at linket som så mistænksomt ud, om 

det var et link til en phishing side, eller om det var et link til en side som ikke havde noget med 

phishing at gøre.  

(https://resources.infosecinstitute.com/category/enterprise/phishing/the-phishing-

landscape/evolution-of-phishing-attacks/#gref) 

Men cyberkriminelle lærte af deres fejl, så det de valgte at gøre var at ved hjælp af Javascript kunne 

de vælge at skrive hvad som helst nede til højre på siden efter man fører musen hen over linket, på 

https://www.nykredit.dk/kundeservice/nemid-nogleapp-til-din-smartphone-og-tablet/
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den måde kunne ofrene ikke længere vide at linket som de havde modtaget var et link der ville føre 

dem til en phishing side. Det viser at når cyberkriminellene lægger mærke til at ofrene er blevet 

klogere og har fundet nogle bestemte kendetegn ved deres phishing metode, så vælger de at ændre 

på deres metode lige akurat således, så at ofrene endnu engang vil falde for deres metoder, på netop 

samme måde som eksemplet som nævnt foroven. Folk støder på phishing adskillige gange i deres 

dagligdage, og uden tvivl har de på et eller andet tidspunkt kommet til at falde for det ellers også 

har det været virkelig tæt på at falde for det, det har de netop fordi at til at starte med var de 

bevidste om og kendte til de metoder som cyberkriminelle gjorde brug af, men efterhånden som 

cyberkriminelle videreudviklede deres phishing metoder, og ikke længere lignede den gamle 

metode som de fleste var bekendte med, så er der flere og flere der begynder med at falde for deres 

nyere og mere præcise metoder. Altså kan der siges at phishing er helt klart en videreudviklende 

teknologi, en teknologi der er velkendt i hele verden den dag vi er i dag, og det tør siges at phishing 

også helt klart kommer til at spille en stor rolle i den kommende fremtid og derefter, da det er en 

utrolig let men samtidig effektiv måde at stjæle folks private oplysninger og penge på. 

 

5.1.7 Delkonklusion: 

Jeg kan konkludere at de indre mekanismer der er i phishing teknologien med fokus på NemID 

består af, en hjemmeside der er identisk til den hjemmeside som cyberkriminelle prøver at 

efterligne, og ikke mindst et stykke kode der er blevet brugt til at lave phishing hjemmesiden. 

Desuden gør cyberkriminelle brug af enten mail eller sms til phishing, de sender det via deres 

computer til ofrenes mobiltelefon eller deres computer. De indre mekanismer består desuden også 

af et link som cyberkriminelle sender til deres ofre, som ofrene så skal klikke på for at komme hen 

til phishing hjemmesiden, desuden spiller phishing hjemmesidens design også en betydningsfuld 

rolle i de indre mekanismer, da hjemmesidens design skal være utrolig overbevisende og se 

troværdig ud.  

Selvom selve phishing teknologien i sig selv ikke er noget artefakt, så er der en masse artefakter i 

brug undervejs i phishing processen, artefakter såsom, computeren hvor phishing mailen eller 

sms’en sendes fra, mobiltelefonen og computeren hvorpå mailen og sms’en åbnes, og nøglekortet 

som er et artefakt der spille et af de største roller i processen hvis ikke den største.  
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Der er en masse utilsigtede effekter i phishing processen, et af dem værende at de personer som 

modtager phishing mails allerede er godt bekendte med phishing og mailen ingen effekt har på dem. 

En anden utilsigtet effekt kunne være at cyberkriminelle bruger et sprog med alt for mange fejl, 

såsom grammatiske fejl der spolerer phishing forsøget.  

En masse artefakter spiller sammen og danner et teknologisk system, i tilfældet af phishing så er de 

artefakter som danner en teknologisk system den computer som cyberkriminelle bruger til at sende 

phishing mails og sms’er, og en ofrenes mobiltelefoner og computere, da det er de artefakter som 

ofrene gør brug af for at få phishing processen til at lykkedes. 

De modeller der gøres brug af til phishing er den visuelle model og den fysiske model. Den visuelle 

model kommer ind mange steder i phishing processen, da det hele processen foregår visuelt, indtil 

at ofret skal benytte sit nøglekort, så er der tale om en fysisk model, da nøglekortet er et fysisk kort 

som ofret gør sig brug af. 

Phishing er ikke en teknologi som vi kommer til at slippe af med inden for den kommende fremtid, 

netop fordi at den er så effektiv som den er. Der kommer løbende nyere og mere avancerede former 

og metoder for phishing. Når for mange mennesker lure deres metode, så finder cyberkriminelle en 

metode som folk ikke kender til, så de fortsat kan blive ved med at stjæle borgers penge og private 

informationer.  
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6.1 Aktør-netværksteori 

Vi vil ved hjælp af Michel Callon metode og Torben Elgaard Jensen tolkning, gøre brug af ANT 

som en af vores analysemetode. Da det giver os fleksibilitet mellem de virtuelle ting som f.eks. e 

mails, og fysiske ting som f.eks. cyberkriminelle. 

 

 

 

Her viser figuren et ANT netværk. Som man kan se på figuren kan man se at aktørerne har en 

forbindelse til hinanden på kryds og tværs. I figuren kan man se at der er en central aktør, men 

derimod er de alle på hver deres måde en effekt der opbygger netværket.  

Selve figurens forbindelser bliver uddybet nedenunder: 

VPN er forbundet til “Cyberkriminelle” og “Phishing Mail”. VPN står for “Virtual Private 

Network” og bruges af folk på internettet til at gemme deres rigtig IP adresse. Det er dog ikke kun 

cyberkriminelle der bruger det til at gemme deres kriminelle handlinger, men også helt normale 

internet brugere, der bare gerne vil forblive anonym. 

Grunden til den er forbundet med Cyberkriminelle og phishing mail, er at cyberkriminelle bruger 

VPN til at gemme deres rigtige ip adresse, når de sender phishing mails ud (eller i det hele taget, når 

de laver kriminelle handlinger på internettet), så det er svære for politiet at spore deres rigtige 

lokation eller i det hele taget, rigtige land.  
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Phishing mails er forbundet til “Computer”, “IP-Adresse”, “Offer”, “Cyber kriminelle” og 

“Kontooplysninger”.  Phishing mails er mails som ser ud som om de er sendt til offeret fra f.eks. 

NemID, men hvor de rent faktisk er sendt fra cyberkriminelle, Her er formålet at manipulere offeret 

til at opgive sine oplysninger til gerningsmanden. 

(Eksempel 1 - https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/) 

 

(Eksempel 2 - https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/) 

 

https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/
https://www.nemid.nu/dk-da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/
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Eksemplerne ovenover viser en mail som kan se ud som om de er sendt fra din bank eller fra 

NemID, men faktisk er blevet sendt af den cyberkriminelle. Mailen bliver sendt vha. Den 

cyberkriminelles computer og IP-adressen bliver gemt vha. VPN.  

Hjemmeside links er forbundet til “Offer” og “Phishing mail”, grunden til dette er at offeret som 

regel får et link til en hjemmeside som ligner den rigtige hjemmeside. Det kunne være at det skulle 

ligne “nemid.nu” men de får en url der ligner “nemld.nu” eller “nemid.dk”. Det er ikke ofte at folk 

dobbelttjekker en mail, især når der i mailen står at de f.eks. skal skynde sig at logge ind på en 

hjemmeside for at få deres konto låst op eller lignende. Dette får brugeren til at gå i panik og 

glemme at tjekke om hjemmeside urlen er det den burde være.  

NemID er forbundet med “Phishing mail” og “Offer”, da Offeret får tilsendt en mail eller lignende 

som ligner at det er officielt, men derimod er et scam. 

Offer er forbundet til “Hjemmeside links”, “Kontooplysninger” og “Computer”. Den falske 

hjemmeside link/url bliver ofte brugt til at snyde offeret til at taste deres kontooplysninger ind. 

Cyberkriminelle er forbundet til “Phishing mail”, “VPN” og “Computer”. Grunden til dette er at 

den cyberkriminelle sender en masse phishing mails ud via. sin computer. Dette gøre han bag en 

VPN så man ikke kan se hans rigtige IP adresse. Som regel sender den cyberkriminelle ikke 

millioner af mails manuelt, men bruger et program eller “script” til at gøre noget bestemt i en 

sekvens som han selv har kodet ind. Det kunne f.eks. være hans script tager en liste af mails, og går 

igennem dem en af gangen og sender en mail ud til dem alle. 

Computer er forbundet med “Blackmarket”, “DDoS”, “Email software”, “Hacker software”, 

“Offer”, “Cyberkriminelle”, “IP adresse” og “Internet”. Grunden til dette er, at uden computeren vil 

det være svære for den cyberkriminelle og udføre disse handlinger. Det er dog også den aktør med 

flest forbindelser. 

Blackmarket er forbundet med “Computer” og “Hacker software”. Black Market, er det sorte 

marked på dansk. Det er her cyberkriminelle som regel kommer og sælger ulovlige ting som 

personoplysninger, våben, lejemorder, eller kreditkortnumre til den højestbydende. Det er 

hjemmeside som man ikke kan finde på søgemaskiner, dvs. man ikke kan bruge google eller bing til 

at finde dem. Den eneste måde at komme ind på hjemmesiden er ved at kende hjemmeside urlen, 

den vil som regel være noget forvirrende som en ip adresse, eller en masse tilfælde bogstaver sat 
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sammen, så man ikke ved et tilfælde kan komme ind på det. Dette er bevist, så det kun er folk som 

har hjemmeside linket der kan komme ind, som regel er det kriminelle. Her har den kriminelle også 

mulighed for at købe en email eller sms liste til danske borgere, som han kan bruge til email eller 

sms phishing. Hacker softwaren som personen bruger kan også købes herfra. Der er nærmest intet 

limit på hvad den kriminelle kan købe på et black market. 

DDoS er forbundet sammen med “Computer” og “Hacker software”. DDoS står for “Distributed 

Denial-of-Service attack”. Formålet er at forhindre en bruger eller server i at oprette forbindelse til 

internettet. “A distributed denial-of-service (DDoS) attack is a malicious attempt to disrupt normal 

traffic of a targeted server, service or network by overwhelming the target or its surrounding 

infrastructure with a flood of Internet traffic.” (Cloudflare, 2020). Dette kan den cyberkriminelle 

bruge til at afpresse personen eller firmaet. Den cyberkriminelle kan også bruge det til at narre 

offeret ved at nedlægge den officielle hjemmeside, derefter sende en email til brugeren at deres 

konto er lukket ned pga. mistænksom handlinger, hvor offeret så bedes logge ind for at låse kontoen 

op. I beskeden nævner den cyberkriminelle at den officielle side er nede pga. forbedringer, men at 

man kan bruge en anden side få at tjekke deres konto. Alt dette er løgn, men det ved offeret ikke, alt 

hvad offeret ved er at han har fået en mail som han ikke ved er falsk, og når han prøver at gå ind på 

den rigtige hjemmeside, så kan han se den er nede, præcis som mailen sagde. Firmaer har ikke 

rigtig mulighed for at kæmpe imod dette. DDoS ville ikke være rigtigt muligt uden softwaren og 

computeren. “A DDoS attack requires an attacker to gain control of a network of online machines 

in order to carry out an attack. Computers and other machines (such as IoT devices) are infected 

with malware, turning each one into a bot (or zombie).” (Cloudflare, 2020). Dette vil sige, at for at 

den cyberkriminelle kan lave et DDoS angreb, skal han enten selv have lavet et botnet, eller købe 

det fra det sorte marked, eller diverse andre steder.  

Hacker software er forbundet med “Computer” og “DDoS”. Et hacker software kan f.eks. være et 

botnet (forklaret ovenover), som kan styre hvornår du vil lave et DDoS angreb og på hvem. 

Desuden kan du styre mængden, det ville jo ikke give mening at bruge flere hundrede tusinde 

“bots” til at angribe en privatperson, da et hjemmenetværk som regel ikke nogen form for netværk 

beskyttelse mod dette, og derfor vil det slet ikke kræve den store mængde af “bots” til at få en 

privatperson ned. Det er derimod spild af ressourcer, som kunne bruges anderledes. Software er 

som regel et computer program, som giver personen fuld kontrol over den cyberkriminelles “bots” 

eller “zombies”.  

https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/malware/?utm_referrer=https://www.google.com
https://www.cloudflare.com/learning/bots/what-is-a-bot/?utm_referrer=https://www.google.com
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E-mail software er forbundet til “Computer”, “Mailserver” og “Internet”. E-mail software kan være 

alt fra et program til en hjemmeside. For at du kan læse eller i det hele taget blive phishet via email, 

kræver det at du har en oprettet en e-mail samt har en måde at få adgang til dine mails. Her kommer 

mailserver ind. En mailserver svarer til et posthus hvor du har en postboks, altså en e mail konto. 

Hvis du har en Outlook konto, så er din mailserver Outlook. Man kan bruge f.eks. Outlook til at 

oprette en e mail gratis og bruge som en kontaktmulighed på diverse sider f.eks. NemID. 

 

På Outlooks hjemmeside, kan du også læse alle dine mails samt sende nye mails ud. Du kan også 

download software på din computer, som du kan bruge til at læse din mails. 

Kontooplysninger er forbundet til “Offer” og “Phishing mail”. Som regel når cyberkriminelle 

prøver e-mail eller sms phishing, så er formålet at tjene penge. Derfor går de tit efter ens 

kontooplysninger til netbank eller lignende.  

 

Alle disse aktører er fleksible, dvs. at f.eks. DDoS kan forbindes til VPN, det samme med 

Blackmarke. Den cyberkriminelle har mulighed for at manipulere med aktør forbindelser, så han 
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bruger de ressourcer han har brug for, f.eks. det er ikke altid at gerningsmanden har brug for at 

DDoS en virksomhed/privatperson, for at opnå sit endelige mål, eller det kan være gerningsmanden 

vælger at bruge sms phishing i stedet for e mail phishing, hvor han skal gøre brug at noget nummer 

spoofing f.eks. for at gemme sin rigtige identitet fra myndigheder/offeret.   

Cyberkriminelle kan vælge at bruge alle eller de fleste af de ovennævnte metoder, phishing i sig 

selv er ret fleksibel, den kriminelle kan vælge at sende en masse mails ud til brugerne eller gøre 

brug af andre metoder som SMS. Den cyberkriminelle plejer at være motiveret af penge, dette er 

grunden til de ofte går efter ens bank oplysninger eller rettere, deres NemID informationer. 

Gerningsmanden kan også videresælge konto og personoplysninger, på f.eks. det sorte marked.  

 

Når gerningsmanden påbegynder et phishing angreb på offeret, er dette et translationsproces, som 

kun gøre brug af nogle af forbindelserne eller aktører i vores netværk (Torben Elgaard Jensen, 

2003, side 8). Aktørerne som er relevante i vores translationsproces, vil være phishing mailen, 

cyberkriminelle, offeret og NemID. Grunden til NemID er valgt som en relevant aktør, er at 

loginsystemet til alle de relevante systemer, har oplysninger gerningsmanden kan misbruge, dette 

kunne f.eks. være netbank eller e-boks.   

Formålet for den cyberkriminelle, er at få fat på offerets kontooplysninger. Dette kaldes også “det 

obligatoriske passagepunkt” (Torben Elgaard Jensen, 2003, side 18). Her skal alle aktører arbejde 

sammen for at opnå målet. Den cyberkriminelle bestemmer det obligatoriske passagepunkt, da det 

er gerningsmanden der er interesseret i at få offerets kontooplysninger. Gerningsmanden gør brug af 

phishing, til at opfordre offeret, til at følge mailens anvisninger.  
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Figuren ovenover er en Interessekonstruktion (Torben Elgaard Jensen, 2003, side 19). 

Interessekonstruktionen giver os en visualisering af translationsproces. I midten har vi det 

obligatoriske passagepunkt. Offeret manipuleres til at være med i translationsprocessen, da offerts 

formål er at beskytte sine oplysninger,, ved hjælp af phishing mailen der får offeret til at tro at det er 

en officiel mail. Phishing mails formål er at være et godt værktøj for den cyberkriminelle, mens den 

cyberkriminelles formål er at tjene penge ved hjælp af phishing mail. NemID er login systemet til 

diverse systemer som bank osv. og har derfor det formål at autorisere adgang til offerts konti, hvis 

de verificerede oplysninger bliver indtastet.  

 

I det tredje trin, indrullering (Torben Elgaard Jensen, 2003, side 20), påvirker de forskellige aktører 

hinanden. Et eksempel på dette kan være på den måde phishing mailen påvirker offeret til at få en 

følelsesmæssigt respons, så mailen virker troværdig og den cyberkriminelle får offerts 

kontooplysninger tilbage. Den følelsesmæssig respons for offeret til at være lidt mindre fokuseret, 

og dermed ikke dobbelttjekker om mailen samt hjemmeside linket er korrekt. Efter den har fulgt 

mailens instruktioner, tror offeret at han har opnået sit mål om at beskytte ens oplysninger, men er 

derimod blevet manipuleret, til at opgive ens oplysninger til den cyberkriminelle.  

I det sidste trin, mobilisering (Torben Elgaard Jensen, 2003, s. 20), er phishing mailen talsmand for 

den cyberkriminelle. Formålet er at snyde offeret, ved at bruge diverse metoder og midler som den 

cyberkriminelle har programmeret den til.  
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Hvis aktørerne ikke forhindres, vil phishingangrebet være udført, og dermed vil 

translationsprocessen være gennemført og den cyberkriminelle vil nu have fået fat i offerets 

oplysninger. 

 

6.1.2 Delkonklusion: 

Ved at bruge ANT, har jeg delvist besvaret problemformulering og det er blevet dannet et overblik 

over de forskellige aktører, som indgår i et phishingnetværk. Denne analyse har givet et overblik 

over de udfordringer der finder sted mellem, NemID, cyberkriminelle og ofrene. NemID kan ikke 

gøre ret meget for at forbedre deres egne systemer mod phishing, pga. det svage led er brugeren, 

altså offeret. Offeret har til ansvar at verificere mailen, og ikke forhaste sig, og dermed ikke blive 

snydt. Phishing er en meget attraktiv metode for cyberkriminelle, da phishing netværket hensigt er 

at gå efter brugeren, i stedet for selve systemet, som ikke kan sætte nogle direkte former for 

beskyttelse mod phishing.  
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7. Diskussion  
 

Det er ikke et spørgsmål om hvor vid phishing har klaret sig godt i vores hverdage der er præget en 

del af teknologien omkring os, i vores hænder, øre og tasker. Vi mennesker lægger ikke mærke til 

alle de phishing angreb vi undgår hverdag, fordi at vi har gjort det til en reaktion af slette og blokere 

de numre og e-mail kontoer der sender os phishing sider og links. Men hvis det fortsætter som det 

gør nu så er det oplagt at vi alle på et tidspunkt nok skal blive et offer for et phishingangreb. Hvor 

længe skal vi ignorer det faktum at der er folk rundt omkring os der desperat prøver at få fingrene i 

vores penge og private oplysninger? Det spørgsmål kan svares således at vi er nødt til at kende 

vores opponent bedre end hvad vi kender dem nu, vi er nødt til at kende de masse cyberkriminelle 

der er ude efter vores private informationer. Grunden til at vi skal kende dem bedre er fordi, at hvis 

vi ved hvordan de vil prøve at angribe os med deres phishing mails og sms’er, så kan vi være 

forberedte og ikke falde for deres forfalskede sider. Noget som vi absolut er nødt til er at have de en 

smule ældre generationer der er mindre bekendte med teknologien til at lære de kendetegn som 

phishing mails og sms’er har. Jo mindre du kender til teknologien og dets fare, desto højere er 

risikoen for at du kan blive et offer for en masse phishing angreb.  

NemID er blevet en del af danskernes liv, vi kan ikke engang tjekke vores konto for hvor mange 

penge vi har uden at skulle igennem NemIDs login process, og fordi at de fleste af vores ting er 

blevet digitaliseret, har den danske befolkning været nød til at lære at bruge smarttelefoner, der er i 

stand til at udføre den NemIDs login process. Digitaliseringen af det meste af vores informatione 

her i Danmark har haft den betydning af både unge og ædre har været nød til at få fingrene i sådan 

en smattelefon, og dét at de ældre har fået en telefon i hånden er som musik i ørene hos 

cyberkriminellene, da de endelig har fået en målgruppe der er let overbevisende når det kommer til 

phishing. Det er dog også forståeligt at de ældre falder for phishing angreb, da der nu til dags er så 

mange former for phishing angreb, selv unge falder for dem. Dog er der en måde at undgå at 

cyberkriminellene på at få fat på vores private oplysninger, ikke kun de unge men alle, unge, gamle 

og det der kommer midt imellem. Det der skal til, er en form for gratis kursus som alle er nød til at 

gennemføre, en kursus der er opdateret indenfor phishing, altså så kurset indeholder fakta og viden 

om selv de helt nyankommne phishing metoder, og således have alle de danske borgere med adgang 

til NemID til at have bestået den kursus. Dette er et af de metoder, som vi har tænkt os frem til, og 

er blevet enige om kunne virke. En anden tanke vi har gjort os er, at man kunne sætte en straf 

herhjemme som de har gjort i USA, i USA er straffen for phishing 250.000 dollars, der svarer til 1.4 

millioner kroner, eller fem års fængsel. Her i Danmark er der ikke nogen straf for phishing, da der 
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menes at det vil ødelægge den tillid der er overfor e-handel, og derfor er der ikke noget der sætte en 

stopper for alle de cyberkriminelle der vandrer frit rundt i vores samfund. Den kan gøre på et af to 

løsninger ifølge vores gruppe, enten gives der en kursus som kan forstærke den danske befolkning 

over for phishing, eller også skal cyberkriminelle straffes for deres handling. Det er spændende at se 

hvor lidt en indsats NemID rent faktisk har gjort, deres løsning på phishing er en beskrivelse af 

hvad phishing er på deres hjemmeside, og hvilke former for eksisterende metoder der benyttes 

indenfor for phishing, dog skal det siges at de eksempler af phishing NemID har lagt op på deres 

sider er metoder der så småt er ved at være udgået, ikke således at den metode som de nævner ikke 

bruges længere, men at de kendetegn de nævner ikke nødvendigvis passer længere. Det skal dog 

siges at det er ikke det eneste NemID har gjort for at forhindre phishing, de har for at undgå 

phishing benyttet sig af to faktor godkendelse, det vil sige at du har et login, altså et brugernavn og 

en adgangskode som du skriver, og derefter skal du indtaste en nøgle fra et papirkort som de kalder 

for nøglekort.  

NemID har valgt at gøre noget, som vi i gruppen ikke mener er et godt valgt som NemID har taget. 

NemID bruger nemlig brugernes cpr. Nummer som deres brugernavn, det betyder at hvis en person 

skulle miste sine loginoplysninger til et phishingangreb, at personens cpr. Nummer inklusivt de 

sidste fire cifre, ville være i hænderne på personer der ikke er bange for at udnytte det på de værste 

måder man overhovedet kunne forestille sig. Det skal dog noteres at NemID har lavet en ændring på 

dette, de har i et stykke tid været i gang med at give deres brugere et brugernavn der består af en 

nogle tilfældige tal. Det er desværre ikke tilfældet med alle deres brugere, da der stadig er en stor 

befolknings mængde der stadig har deres cpr. Nummer som brugernavn. 

NemID har på det seneste lavet en ændring på deres nøglekort koncept, de har valgt at lave en app 

som de kalder for NemID nøgleapp. Konceptet bag deres nøgleapp er at så behøver deres brugere 

ikke at have den fysiske version a nøglekortet på sig hver gang de får brug for at logge på en side 

eller en app via NemID. Denne app er både en fordel og en ulemper for brugere af NemID, det er en 

fordel fordi at man sparer alt den tid at skulle tage sit nøglekort frem og finde den korrekte nøgle og 

derefter indtaste nøglen på telefonen eller computeren, mens man ved hjælp af appen kan klare hele 

processen på blot et par sekunder. Men årsagen til at appen samtidig kan være en ulemper er fordi at 

der er den sandsynlighed for at din mobiltelefon kan hackes, eller hvis der går noget galt med deres 

server, så skal de mange tusinde mennesker der skal bruge appen vente på at deres server er oppe 

igen.  
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Det er svært at sætte fingre på phishing, hvor og hvordan tingene helt præcist sker, fordi at det er en 

ulovlig ting og foregår i al hemmelighed når phishing siden laves. Men det er helt klart muligt at 

komme rigtig tæt på processen, ligesom vi har gjort i vores produkt. Et af årsagerne til at det er så 

svært at følge processen er bl.a. fordi at der findes så mange forskellige phishing sider, og 

eksempler, kun indenfor smishing findes der flere tusinde eksempler, så kan der forestilles hvor 

mange eksempler af phishing der findes af de fjorten forskellige phishing metoder. Hver 

cyberkriminel har sin unikke måde at udføre sin phishing proces på, og samtidig sin målgruppe. 

Dog er der nogle bestemte trin i processen som de fleste har tilfældes. Hvis vi vælger at se på de to 

metoder som vi har valgt at fokusere på, så kan man se at i den ene metode, hvilket er smishing, så 

skal den cyberkriminelle skrive en kort besked, og i beskeden er der et link, som den 

cyberkriminelle skal have ofret til at klikke på. Mens den anden phishing metode som vi har valgt at 

fokusere på er mail phishing, hvilket er en længere besked og skal i en eller andet art virke 

troværdigt udseende mæssigt, da beskeder fra sider hvori man skal benytte sig af NemID login 

plejer at se rimelig professionelle ud, og samtidig har de en bestemt måde at skrive beskeder på, 

altså pointen at selv to phishing metoder som begge har til formål at få ofrets NemID oplysninger 

kan se så vidt forskellige ud, og samtidig gå ind under samme kategori. 

Alt i alt er NemID et login system der ser ud til at virke for nu, men der er ikke noget garanti at det 

vil blive ved med at virke som det gør nu, specielt fordi at phishing teknologien udvikler sig og 

spreder sig så hurtigt som den gør. Phishing teknologien er nok NemIDs største fjende om man så 

må sige, da det er netop denne teknologi, altså phishing teknologien der presser dem aller mest til 

vider udvikle deres loginsystem, og blive ved med at opdatere deres artefakter, med artefakter 

menes tales der om deres nøglekort, da de valgte at lave en app i stedet for at den fysiske version af 

nøglekortet. NemID er et teknologi der besidder en del huller, altså huller som andre teknologier 

kan udnytte, på netop samme måde som phishing har udnyttet NemID teknologien. Det kan siges at 

NemID fortsat et acceptabelt loginsystem for danskerne, men om det fortsat vil være det, er et 

spørgsmål man ikke kan svare på nu.  

 

8. Konklusion 

Phishing er en udfordring for samfundet. Alle NemID brugere kan blive påvirket og der er ikke 

meget NemID kan gøre ved det, da det svage led i NemID’s sikkerheds systemer ligger i brugerne 

og ikke selve systemet. Brugerne kan blive påvirket fødselsmæssigt, og dermed kan deres 
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beslutningstagning påvirkes negativt. Ting som man normalt vil dobbelttjekke, f.eks. stavefejl i e-

mailen, eller hjemmeside linket/url vil blive kastet til siden. Offeret vil nødigt spilde mere tid end 

nødvendigt på at sikre deres konto, og vil derfor springe over ting som kan være tidsspild, f.eks. at 

dobbelt tjekke hjemmeside url. Vi kan konkludere at problemformulering er blevet besvaret. Ved 

hjælp af TRIN modellen, finder vi ud af phishings indre mekanismer samt hvordan hjemmesiden og 

mailen skal være troværdig og overbevisende overfor offeret. Vi har undersøgt de utilsigtede 

effekter, og konkluderet at den cyberkriminelle skal være omhyggelig og grammatisk korrekt. Da 

grammatik fejl kan være med til at spolerer phishing forsøget og få offeret til at være ekstra 

omhyggelig næste gang han får en lignende mail. Vi har fundet ud af at cyberkriminelle skal være 

snedige og opfindsomme for at kunne narre deres ofre. Den kriminelle skal formulere mailen 

omhyggeligt, samt give en god grund til at ofret skal haste hurtigt, f.eks. konto er spærret, eller der 

er sket mistænksomme handler på kontoen, og ofret bedes logge ind og bekræfte sig selv. I stedet 

for at digte vilde historie op, kan den cyberkriminelle også bare skrive en meget simpel beskeder 

som f.eks. ”du har en ny post, klik på linket for at læse den”, hvor brugeren så bedes logge ind. 

Dette påvirker offeret anderledes end de normale phishing forsøg, da i stedet for at få offeret til at 

være nervøs (konto låst eller lignende), er han derimod nysgerrig. Mange har prøvet phishing før, 

og dette kunne være en helt anderledes måde at gå an på. 

Aktør-netværk teori er også blevet brugt til at besvare problemformulering. Ved hjælp af ANT har 

vi fået et overblik over de forskellige aktører i et phishingnetværk, samt visualiseret de mest 

relevante aktører. Vi kan konkludere at formålet med phishing for cyberkriminelle er penge. De kan 

ikke kun få pengene fra din konto, men de kan også bruge penge på at sælge dine konto oplysninger 

og person oplysninger videre på det sorte marked. Phishing har en del aktør forbindelser, og der er 

en masse forhindringer sat i vejen for både den kriminelle og offeret. Det er op til den kriminelle at 

manipulere offeret godt nok, så offeret følger instruktioner uden mistanke. Dette kræver ikke blot 

godt visuelt design, men også god grammatik og den rette målgruppe.   

 

 

I diskussion har vi konkluderet mulige løsninger til problemformuleringen. Vi undersøger hvordan 

cyberkriminelle går efter dem som har mindre teknologisk viden, som tidligere generationer. Unge 

har mere viden omkring teknologi, og har derfor i deres tid nok oplevet et phishing forsøg, og har 

dermed fået en forståelse for hvordan det fungere og hvordan det ser ud. Dog er det ikke altid 

tidligere generationer kan have oplevet dette, da de ikke er så teknisk kyndige, og dermed ikke tit 
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bruger computeren og ikke har særlig godt kendskab til smarttelefoner, men derimod har bedre 

forstand på ældre generationer. Da NemID er et krav for at tjekke ens konto udtræk og lignende, er 

det nærmest umuligt ikke at have en NemID bruger.  

En anden løsning som bliver udforsket i diskussion er, et kursus som man skal gå igennem en gang 

når man bruger sin NemID for første gang, dette vil sørge for at alle som bruger NemID får den 

basiske viden indenfor phishing.  

 

Jeg kan konkludere at vi har undersøgt og besvaret problemstillingerne. NemID er baseret på Public 

Key Infrastructure (PKI) som består af en offentlig samt privat nøgle. Den private nøgle er gemt på 

NemID’s servere, og når du bruger NemID til at logge ind på f.eks. din bank, sendes en 

forespørgsel med din offentlige nøgle (efter du har tastet dine oplysninger ind) til NemID, hvor hvis 

den offentlige nøgle matcher den private nøgler, lader den dig logge ind. Phishing netværket består 

af visuelt design af mail samt design af hjemmesiden så den ligner den rigtige hjemmeside identisk.     

Derudover er der en del kode som skal opfange kontooplysningerne samt to faktor koden 

(nøglekort),  

Udviklingen er blevet analyseret og vi konkludere at cyberkriminelle hurtige lærer af deres fejl, og 

bliver klogere gennem tiden. Nye adaptioner af de metoder cyberkriminelle brugere, tvinger 

borgerne til at være oppe på dupperne, og være forbrudt på at en phishing mail kan se ud på hvilken 

som helst måde. Den store succes som phishing har haft, viser ingen ende, og som man kan se 

gennem tiden er de kriminelle hurtige til at udvikle andre måder at phish folk på. Phishing er den 

bedste måde for cyberkriminelle at få adgang til diverse systemer, da de ikke behøver at bekæmpe 

teknologiens egen sikkerhedsforanstaltninger, men derimod får de offeret til at give dem en nøgle til 

døren ubevidst. NemID har bl.a. udviklet nøglekort til det formål at det kræver et ekstra skridt før 

du er logget ind på din konto, da du skal skrive engangsadgangskoden fra dit nøglekort. Dette 

kaldes også to factor godkendelse. NemID nuværende løsning for at forhindre phishing er en 

hjemmeside hvor der står nogle eksempler på phishing. Dog er de på en måde udgået, da phishing 

teknologien konstant er i forandring og udvikling. 
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