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“You have zero privacy anyway, get over it!” 
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Indledning 

Radio Frequency Identification (RFID) er betegnelsen for et system, som kan identificere 

objekter eller personer trådløst via radiobølger. Identificeringen af det enkelte objekt sker ved 

hjælp et såkaldt RFID-tag, der er monteret på objektet. Et RFID-tag består af en lille 

microchip indeholdende et unikt serienummer samt en antenne, som gør den i stand til at 

sende sine data. Kommer et objekt i nærheden af en RFID-reader, vil signalet fra objektets tag 

blive opfanget automatisk, og objektet vil kunne identificeres. 

 

Teknologien anvendes allerede i dag flere steder. Blandt andet indeholder et Brobiz-kort til 

Storebæltsbroen en RFID-tag, så travle bilister kan springe køen over og i stedet lade sig 

automatisk registrere ved at køre igennem særlige toldbomme, hvor RFID-readere er 

monteret. 

 

RFID-tags nævnes ofte som den traditionelle stregkodes afløser, og teknologien har da også 

nogle åbenlyse fordele. For eksempel er det muligt at identificere objekter, blot de er i 

nærheden af en RFID-reader i modsætning til stregkodesystemet, hvor det er nødvendigt, at 

scanneren kan ”se” stregkoden. Med RFID bliver hvert enkelt objekt på en palle identificeret i 

samme øjeblik, som pallen køres igennem døråbningen til lageret. 

 

I takt med at RFID-teknologien er blevet stadig bedre og billigere, har der bredt sig en vis 

bekymring for, om RFID kan kompromittere den enkelte borgers privacy. Når der først er 

implementeret en RFID-tag i alle objekter, vil det være muligt at identificere disse objekter 

hvor som helst og når som helst. Dermed bliver det også muligt at identificere de personer, 

som måtte være i besiddelse af objekterne, hvilket betyder, at det kan blive vanskeligt at sikre 

den enkelte borgers anonymitet.   

 

På denne baggrund er det relevant at se på, hvorledes forbrugerens privacy sikres i takt med, 

at RFID-teknologien udbredes. Dette leder frem til følgende problemformulering. 
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Problemformulering 

Det ønskes analyseret hvorvidt, og i så fald hvorledes, RFID-teknologien set fra et IT-

sikkerhedsmæssigt perspektiv vil kunne kompromittere den almindelige borgers privacy. 

Samtidig ønskes det belyst hvilke modforanstaltninger, der kan indføres for at bremse en 

eventuel privacy trussel. 

Afgrænsning 

I den følgende rapport tages der udgangspunkt i teknologiske såvel som retlige 

indgangsvinkler i forbindelse med belysningen af privacy problematikker. Med udgangspunkt 

i en teknologisk tilgang vil det primære fokus blive lagt på brugen af RFID inden for 

detailhandlen. Det vil blive analyseret hvilke konsekvenser, en full-scale brug af RFID inden 

for denne branche måtte have for den almindelige borger. Samtidig vil eventuelle 

modforanstaltninger mod privacy trusler blive behandlet med en teknisk vinkel for øje. 

 

Ud fra en overbevisning om at man ikke kan tale om privacy sikkerhed uden at behandle også 

den juridiske del af emnet, vil rapporten indeholde et afsnit med analyse af denne. Fokus i den 

juridiske analyse vil være på danske retlige forhold og vil følgelig ikke indeholde en 

gennemgang af international gældende ret. 

 

Begrundelsen for at fokusere så målrettet på netop detailhandlen generelt og supermarkeder i 

særdeleshed skal findes i, at det af projektgruppen vurderes at være et felt, hvor netop brugen 

af RFID kan vise sig særdeles fordelagtig for den erhvervsdrivende. Man kan derfor forvente 

en kraftig vækst på området i den nærmeste fremtid. Denne vækst vil formentligt være med til 

drive priserne på de enkelte tags ned og vil derfor åbne dørene for brugen af RFID på mange 

andre områder. 

 

I forbindelse med analysen af anvendelsen af RFID i detailhandlen berøres fremtidige 

forretningsmæssige - og markedsføringsmæssige fordele opnået ved brug af denne teknologi 

kun perifert. 



RFID – en privacy udfordring? ▪ Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther og Morten Rold ▪ IT-Universitet i København 

 4

Metode 

Udgangspunktet for denne opgave vil i høj grad basere sig på fremtidige problemstillinger i 

forbindelse med indførslen af RFID. For at behandle dette område tilbundsgående er det 

nødvendigt at anlægge en teoretisk vinkel på emnet. Udgangspunktet for besvarelsen er derfor 

i stort omfang med afsæt i forskellig indsamlet litteratur, artikler, internetressourcer samt 

diverse rapporter. 

 

For at kunne lave en fyldestgørende analyse er det imidlertid også vigtigt at forsøge at 

inddrage en praktisk betragtningsmåde på projektet. For at kunne gøre dette er der blevet 

afholdt et interview med Svend Erik Mølgaard fra Coop Danmark. Han har i en årrække 

beskæftiget sig med brugen af såvel stregkoder såvel som RFID indenfor detailhandlen og har 

derfor kunnet bidrage med praktiske iagttagelser og eksempler med udgangspunkt i den 

virkelige verden. 

 

Inddragelsen af diverse internetressourcer i denne opgave er yderst vigtig. Det er 

projektgruppens klare opfattelse at det med et område som RFID, der er i så konstant 

udvikling, er bydende nødvendigt at forholde sig til de seneste tendenser indenfor området. 

Til dette vurderes internettet at være særdeles egnet. 

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering vil udgangspunktet for besvarelsen 

være med afsæt i tekniske, sikkerhedsmæssige og juridiske aspekter. Det juridiske aspekt 

inddrages for at kunne udarbejde en tilpas dyb analyse, der i videst muligt omfang giver et 

troværdigt bud på den reelle problematik og anskueliggør de løsningsmodeller der måtte 

findes. 

 

Slutteligt skal det understreges at det er formålet at inddrage den berørte teknologi i en 

forretningsmæssig sammenhæng. Dette for at kunne vurdere potentialet af teknologien og 

afveje denne i forhold til de problematikker der måtte blive klarlagt. 
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Læsevejledning 

Efter at have defineret hvad der i denne rapport menes med privacy som begreb, bliver 

teknologien bag RFID gennemgået. Efterfølgende sættes teknologien ind i en 

forretningsmæssig sammenhæng med fokus på brugen af RFID i supermarkeder. Det 

ovenstående skaber grobund for en analyse af hvilke trusler der kan forbindes med brugen af 

RFID i detailledet. Denne analyse følges op af et afsnit, der fokuserer på, hvilke 

modforanstaltninger der kan overvejes i forbindelse med sikring mod de eksisterende trusler 

for forbrugerens privacy. Efter at have gennemgået de enkelte modforanstaltninger endes 

analysen med en retlig gennemgang af de juridiske aspekter i forbindelse med brugen af RFID 

i detailhandlen. Slutteligt konkluderes der på baggrund af resultaterne opnået i rapportens 

analyser. 
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1 Definition af privacy 

Privacy - eller på dansk privatlivets fred - er ikke noget entydigt begreb, men snarere en lidt 

diffus størrelse. Alt afhængig af hvor man befinder sig, vil definitionen af begrebet privacy 

basere sig på den politiske kultur, man befinder sig i. Sammenlignes USA fx med Danmark, 

vil man i Danmark opleve en generelt meget højere accept af offentlig indblanding og tillid 

blandt borgerne til forvaltning og samkøring af personlige oplysninger. Alene det danske CPR 

system ville være utænkeligt i USA. 

 

Ross Anderson påpeger, at individet skal have både ret og mulighed for at beskytte sine 

personlige oplysninger/hemmeligheder inden for privatsfæren1. Peter Blume, professor dr. 

Jur., supplerer denne udlægning af privatlivets fred ved at påpege, at et værnet privatliv 

understøtter den enkeltes muligheder for deltagelse i den offentlige debat2. Således mener 

Blume, at såfremt individet er informatorisk nøgent, kan det hævdes, at det ikke kan bidrage 

med nyt til den demokratiske debat. 

 

I den vestlige verden er der bred politisk enighed om3: 

 

• at individet skal have ret til at være i fred eller ret til ikke konstant at være offentligt 

• at individet undertiden skal have ret til en vis anonymitet 

• at individet skal have ret til indflydelse med og kontrol over i hvilke sammenhænge, 

dets oplysninger anvendes 

• at individets værdighed skal bevares og sikres 

 

Som beskrevet ovenfor er der mange mulige indfaldsvinkler, når man skal definere privacy. 

Det gør det vigtigt at understrege, at såvel ret som teknologi er midler, der tager sigte på at 

sikre opretholdelsen eller gennemførelsen af bestemte mål. 

  
                                                 
1 Security Engineering, p. 10 
2 http://www.rfits.dk/fileadmin/public/Filer/Pervasive/bilag2_detaljeretretliganalyse.pdf, p 5 
3 Disse principper fremgår med al tydelighed af bl.a. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
fra 1950 og Det Europæiske Charter (del af den ny forfatningstraktat), artikel 7 
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”Den ”rigtige” ret eller sikkerhed findes i og for sig ikke, men ret og sikkerhed 

kan være rigtig i forhold til en bestemt værdi”4. 

 

I denne rapport anses beskyttelsen af persondata for at være en forudsætning for at kunne 

opnå privacy (privatlivsfred). Således tager begrebet privacy sit udgangspunkt i, at det er 

ønskeligt, at borgerne har en beskyttet privatsfære og et område, hvor de kan hævde 

anonymitet i forhold til samfundets øvrige borgere og dets institutioner. Det er efter 

projektgruppens vurdering afgørende for at kunne tale om privacy i relation til RFID i 

detailhandelen, at forbrugeren får mulighed for ar kontrollere RFID tags ligesom det kendes 

fra brugen af mobiltelefoner, som kan slukkes, hvis man ikke ønsker at kunne blive sporet. På 

den måde udsættes individet ikke for skjult overvågning. Desuden må det ikke være en 

forudsætning for at handle, at man skal lade sig registrere med følsomme personlige 

oplysninger forud for køb. Derudover er det afgørende vigtigt, at lovgivningen er tidssvarende 

og direkte anvendelig på RFID teknologien. Information om, hvornår man befinder sig i 

RFID zoner, vil også omfatte privacy, idet en forudsætning for selv at kunne sikre privacy er, 

at man kender til eventuelle trusler. 

 

Rådet for it-sikkerhed har udarbejdet en rapport om pervasive computing (it i alting), hvor der 

opstilles en definition af privacy. Idet der er mange paralleller mellem pervasive computing 

generelt og RFID i detailhandelen, har projektgruppen valgt at arbejde ud fra principperne i 

denne udmærkede definition, som skønnes at dække ovenstående krav til privacy5. 

Borgeren/forbrugeren skal derfor sikres: 

 

• anonymitet (eller fortrolighed af identitet) 

• beskyttelse mod location tracking, som sikrer hemmeligholdelse af hvor man har 

været 

• linking eller data-aggregering (“data aggregering”), som er sammenkædning af 

forskellige stumper data, som i sig selv er uskyldige, men som tilsammen er 

afslørende 

 

                                                 
4 http://www.rfits.dk/fileadmin/public/Filer/Pervasive/bilag2_detaljeretretliganalyse.pdf, p 3 (Peter Blume) 
5 http://www.rfits.dk/fileadmin/public/Filer/Pervasive/hovedrapport.pdf, p. 7 
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Med ovenstående definition af privacy og den bagvedliggende argumentation er 

udgangspunktet for den teknologiske såvel som den retlige analyse lagt i faste rammer. I det 

følgende gennemgås RFID teknologien med henblik på at illustrere anvendelsesmulighederne. 
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2 Teknisk gennemgang af RFID 

Før det er muligt at vurdere, om RFID udgør en trussel for forbrugerens privacy, er det på sin 

plads at beskrive teknologien bag. Det følgende afsnit beskriver de enkelte elementer i et 

RFID-system, hvorledes de fungerer samt deres muligheder og begrænsninger. 

2.1 RFID-Tags 

Et RFID-tag er en microchip med påmonteret antenne, som er udformet på en sådan måde, at 

det kan monteres eller indbygges i produkter eller emballage.6 Det er et tags primære funktion 

at svare på signaler udsendt af en såkaldt RFID-reader (beskrives yderligere i afsnittet om 

RFID-readers). Der skelnes hovedsageligt mellem to typer af RFID-tags; passive og aktive. 

 

De passive tags er uden indbygget strømkilde, men udnytter signalet fra RFID-readeren som 

energiressource. Når radiosignalet fra readeren opfanges af antennen på et passivt RFID-tag, 

omformer antennen signalet til elektricitet, som giver den indbyggede microchip energi nok til 

at sende et signal tilbage til readeren. Denne konstruktion indebærer, at de passive tags har 

væsentlig kortere rækkevidde end de aktive tags, 

men samtidig også, at det er betydeligt billigere at 

fremstille. Det er desuden muligt at fremstille 

passive tags i meget små størrelser. De mindste 

kommercielt tilgængelige tags er helt ned til 0,4mm 

× 0,4mm (2004) med en tykkelse på ned til en 

tredjedel af et menneskeligt hår.7 Rækkevidden 

varierer fra 10mm til 6m. 

 

De aktive tags har, i modsætning til de passive tags, et indbygget batteri. Dette giver dem 

væsentligt længere rækkevidde samt mulighed for at slette og ændre i de data, som er gemt på 

tagget. De aktive tags levetid afhænger af holdbarheden af det indbyggede batteri. 

                                                 
6 http://www.rfidjournal.com/article/glossary/3#137 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID 

Figur 1. Et RFID-tag ved siden af en 
dansk 25-øre 
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Rækkevidden kan være over 100 meter afhængig af sendestyrke, frekvens og de fysiske 

omgivelser.8 De mindste aktive tags er på størrelse med en lille mønt.9 

 

På grund af den lave pris er det umiddelbart de passive tags, som er mest interessante for 

detailhandlen, da denne branche ofte har mange varenumre og stor varegennemstrømning. 

Desuden kan de passive tags fremstilles i så små størrelser, at alle varer - i eksempelvis et 

supermarked - vil kunne være forsynet med et RFID-tag. Det nuværende priseniveau på 

omkring $0,40 pr. tag10 er dog stadig for højt for et kommercielt gennembrud. Målet er at 

producere passive RFID-tags til under $0.05 pr. stk., hvilket menes at være et prisniveau, hvor 

både producenter og detailhandlen vil finde det attraktivt.11 

2.2 Frekvenser 

De forskellige typer af RFID-tags modtager og sender signaler på forskellige radiofrekvenser. 

I teorien kunne enhver kendt radiofrekvens anvendes til RFID-formål, men de forskellige 

bølgelængder har hver deres karakteristika, som gør dem særligt brugbare til bestemte 

produkttyper. Samtidig er det vigtigt, at RFID-kommunikation foregår på frekvenser, som 

ikke er ”optaget” til andre formål. RFID begrænser sig hovedsageligt til følgende fire 

frekvensområder:  

 

• Lavfrekvens, 125-134 kHz 

• Højfrekvens, 13,56 MHz 

• UHF (Ultra high frequency), 868-956 MHz 

• Mikrobølger, 2,45 GHz 

 

Lavfrekvens-signaler er gode til at penetrere ikke-metalliske materialer som vand, fødevarer 

og papir. Lavfrekvens-tags er desuden billigere at producere og har et mindre strømforbrug 

end de tags, som benytter de højere frekvensområder. De er udbredte i bilindustrien, hvor de 

anvendes til tyverisikringssystemer.12 

 
                                                 
8 http://www.rfidjournal.com/article/glossary/ 
9 2004-størrelser 
10 2004-priser 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID#Types_of_RFID_tags 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID 
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Højfrekvens-tags er almindelige i forbindelse med personlig identifikation, hvor de erstatter 

magnetstriberne i ID-kort. Desuden anvendes de i vid udstrækning på de danske biblioteker, 

hvor hver enkelt bog, lydbånd eller CD er forsynet med et tag. Bibliotekets materialer er 

således registreret og tyverisikret med RFID-teknologi. 

 

UHF giver bedre rækkevidde og gør det muligt at sende data hurtigere, end tilfældet er med 

de lavere frekvenser.13 UHF-signaler har sværere ved at penetrere fysisk materiale, hvilket 

betyder, at det bedste resultat opnås, når RFID-tag og reader kan ”se” hinanden. UHF 

anvendes hovedsageligt til at spore store objekter som paller eller containere. 

 

Mikrobølge-tags anvendes til identifikation over længere afstande. De er meget kostbare og 

bruger meget energi og er derfor ikke nær så udbredte som de øvrige typer. 

 

Når omkostningerne finder et passende niveau, er det er umiddelbart UHF, som er mest 

interessant til brug i detailhandlen på grund af den gode datatransmittering og rækkevidde. 

Det er imidlertid problematisk, at der ikke findes internationale retningslinier for præcist 

hvilke UHF-frekvenser, som anvendes til RFID. Europa anvender 868 MHz, USA 915 MHz, 

og Japan planlægger at bruge 960 MHz til RFID. Uenigheden skyldes, at de forskellige lande 

har tilladt mange andre former for kommunikation på UHF-båndet, hvilket gør det vanskeligt 

at finde en fælles frekvens, som ikke er ”optaget” til andre formål i et af landene.       

2.3 Readers 

En RFID-reader er den enhed, der udsender de 

radiosignaler, som aktiverer et RFID-tag. Det er også 

readeren, som modtager tilbagekaldende fra de forskellige 

tags. I praksis foregår det ved, at readeren udsender et 

magnetfelt (Figur 2), som indeholder energi nok til at 

aktivere microchippen inde i et passivt tag.14 Selvom det 

kun tager en RFID-reader ganske få millisekunder at 

aflæse et tag, kan der stadig opstå komplikationer, når 

                                                 
13 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/207#Anchor-What-28258 
14 http://www.rfidjournal.com/faq/17/58 

Figur 2. Et RFID-tag aflæses 
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mange tags skal aflæses samtidig. For at undgå at signaler skal kollidere, vil en RFID-reader 

ofte kun tillade svar fra tags, hvis de første tal i deres EPC (beskrives yderligere i 

nedenstående afsnit) matcher nogle specifikke cifre. Readeren ændre disse cifre med få 

millisekunders interval, hvilket betyder, at det i praksis er muligt at aflæse mange tags hvert 

sekund uden problemer. 

2.4 EPC 

En Electronic Product Code (EPC) er en standardiseret produktidentifikation til brug i 

forbindelse med RFID. Et RFID-tag responderer på et kald ved at sende en EPC tilbage til 

RFID-readeren. En EPC består af en hierarkisk opdelt tal – og bogstavrække, som præcist 

beskriver et produkts type og oprindelse. I modsætning til traditionelle stregkoder, hvor det 

udelukkende er producenten og produkttypen som identificeres, indeholder en EPC så meget 

information, at hvert enkelt produkteksemplar kan identificeres.  

 

 
Figur 3. 96 bit Electronic Product Code (EPC) 

 

Som det kan ses af ovenstående figur, er den tal – og bogstavrække, som en EPC består af, 

opdelt i fire sektioner – en header og tre sæt af data: 

 

1) Den første talrække (headeren) indeholder information om hvilken EPC-version, der 

er tale om, og om det eksempelvis er en 64 eller en 96 bit EPC. 

2) Den næste sektion (EPC Manager) identificerer producenten af produktet. Det kunne 

eksempelvis være Carlsberg. 

3) Dernæst identificeres produkt klassen (Object Class). Det kunne eksempelvis være 

Carlsberg Porter, 33 ml. 

4) Den fjerde og sidste sektion er et unikt serienummer, som kan anvendes til at 

identificere hver enkelt produktenhed 
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RFID-tags med 96 bit EPC-numre gør det muligt at skelne mellem 268 millioner forskellige 

producenter - hver med 16 millioner produkt-klasser og 68 milliarder serienumre i hver 

klasse. 

 

Det er vigtigt at understrege, at en EPC ikke i sig selv indeholder nogen konkret information 

om produkter eller virksomheder, men blot er en tal – og bogstavrække. Det er først, når EPC-

nummeret relateres til mere fyldestgørende information, i eksempelvis en database, at 

detaljerne om produkt og producent står klart. 

2.5 RFID-netværk 

Når der en gang i fremtiden er RFID-tags i alting, stilles der store krav til den bagvedliggende 

software, som skal kunne håndtere og administrere alle EPC-numrene. Organisationen The 

Auto-ID Center har udviklet et stykke software, kaldet Savant, som kan fungere som rygraden 

i et RFID-netværk.15 I modsætning til traditionel virksomheds-software er Savant ikke 

udformet som ét centralt system. I stedet er det hensigten, at der skal køre Savant-

applikationer flere steder i netværket, som hver især automatisk udfører selvstændige opgaver. 

I et supermarked kan der således være installeret Savant på lageret, ved kassen, hos 

leverandøren, i indkøbsvognene, i lastbiler osv. Idéen er, at en Savant installeret i en 

butikshylde selv informerer en Savant på lageret, når det er tid til en ny opfyldning. 

Tilsvarende kan en Savant hos leverandøren give besked til butikken om, hvornår varerne er 

sendt af sted. 

 

Eftersom et RFID-tag ikke indeholder information om specifikke produkter, men kun en EPC, 

er det vigtigt at kunne linke denne EPC til mere fyldestgørende produkt – og 

producentoplysninger. Til dette formål anvendes ONS (Object Name Service), der fungerer 

efter samme princip som DNS (Domain Name Service), som på internettet henviser 

computere til websites.16 Når en RFID-reader opfanger en EPC fra et tag, sendes denne videre 

til en Savant, som efterfølgende kan forespørge en ONS om at matche EPC’en med data på en 

server (Figur 4). En ONS kan være placeret på det lokale netværk eller på internettet. 

                                                 
15 http://archive.epcglobalinc.org/aboutthetech_indepthlook6.asp 
16 http://archive.epcglobalinc.org/aboutthetech_indepthlook7.asp 
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Identificeringen af de forskellige produkter er standardiseret ved hjælp af EPC, men selve 

produktdataene er skrevet i programmeringssproget PML (Physical Markup Language). PML 

bygger på XML og er specielt udviklet til RFID med henblik på at skabe en fælles standard til 

beskrivelse af alle former for fysiske objekter.17 PML har en standardiseret hierarkisk 

struktur, hvor eksempelvis en Carlsberg Porter vil være kategoriseret under ”øl”, som igen vil 

være kategoriseret under ”fødevarer”. PML vil ydermere være i stand til at håndtere 

dynamiske data, som ændres over tid. Dette kunne for eksempel være temperaturen på en 

sending frugter eller et objekts location på et givent tidspunkt. Derudover kan PML anvendes 

til personalebesparende funktioner som eksempelvis prisregulering, hvor prisen på en vare 

gradvist nedsættes, når sidste salgsdato nærmer sig.18  

2.6 RFID-problemer i detailhandlen 

På trods af de mange fordele ved RFID er teknologien ikke problemfri. Særligt i forbindelse 

med store detailhandelskæder, som er kendetegnet ved at forhandle mange forskellige 

varetyper, har det været vanskeligt at få RFID til at fungere på alle produkttyper. For at et 

supermarked skal kunne opnå de fulde fordele af RFID, er det afgørende, at samtlige 

produkter er forsynet med RFID-tags, og at butikkens RFID-readere er i stand til at aflæse alle 

produkter uanset emballage eller udformning.  

 

Nogle RFID-tags fungerer bedst til eksempelvis sodavandsdåser, mens andre er bedre egnet til 

brødposer. Tests udført af den amerikanske supermarkedskæde Wal-Mart viser, at RFID-

signaler har problemer med at penetrere visse materialer. Problemet er særligt udtalt i de 

                                                 
17 http://xml.coverpages.org/pml-ons.html 
18 http://archive.epcglobalinc.org/aboutthetech_indepthlook8.asp 
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tilfælde, hvor en stor mængde varer er pakket tæt på samme palle, hvilket ofte er tilfældet på 

et supermarkedslager.19 Wal-Mart undersøgte, hvor stor en procentdel af varerne på en tæt 

pakket palle, der blev opfanget af RFID-readeren. Testen gav blandt andet følgende resultat: 

 

• Palle med blandende varer, 40%  

• Roll-on deodoranter, 28% 

• Kosmetik, 14% 

• Folieindpakket sæbe, 5% 

 

Testen understreger vigtigheden af, at producenter og detailhandlende i fællesskab udvikler 

fælles teknologiske standarder for RFID. Det er således helt afgørende, at store spillere som 

Wal-Mart involverer sig aktivt i udviklingen og udbredelsen af RFID-teknologien. Små 

erhvervsdrivende vil være nødsaget til at vente på, at RFID finder et pris – og 

udbredelsesniveau, hvor der vil være åbenlyse økonomiske fordele ved at anvende 

teknologien. 

                                                 
19 Kilde: Svend Erik Mølgaard, Coop Danmark 
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3 Generelt om brugen af RFID  

I det foregående afsnit blev der fokuseret på de mere tekniske aspekter af RFID-teknologien. 

Det følgende afsnit vil koncentrere sig om at give nogle eksempler på, hvorledes teknologien 

bliver benyttet eller kan benyttes i fremtiden. Forskellige områder vil blive berørt kortfattet 

for at demonstrere RFID teknologiens mangfoldige muligheder, men fokus vil først og 

fremmest blive lagt på anvendelsesmulighederne inden for detailhandelsområdet. 

3.1 Anvendelsesområder 

Brugen af RFID er ikke noget nyt fænomen, idet teknologien har været kendt i mere end 60 

år.20 Ikke desto mindre er det først inden for den seneste årrække, at teknikken har vundet 

rigtigt indpas i hverdagen. Dette skyldes først og fremmest, at teknologien har skullet 

optimeres for at kunne blive generelt anvendelig. Samtidig har omkostningerne forbundet 

med at producere tags’ne simpelthen været for høje. Der er stadig et stykke vej, førend der vil 

være økonomi i at indføre tags på alle produkter, men udviklingen taler tydeligt for en øget 

brug af teknikken, og man kan allerede nu finde mange forskelligartede områder, hvor RFID 

den dag i dag blive brugt. 

 

Af industrier, der allerede i dag benytter sig af RFID, kan nævnes store internationale 

lufthavnes brug af RFID-tags til at håndtere bagage i lufthavnen. RFID-taggen går her ind og 

erstatter den eksisterende stregkode, der er mere udsat mht. at blive skrammet og dermed 

ulæselig. RFID teknologien bliver ligeledes brugt til at måle effektiviteten i diverse 

distributionsnet. Eksempelvis benyttes teknologien til at spore, om et brev følger den mest 

hensigtsmæssige rute i forhold til afsender og modtagers lokation. Dette gøres ved at opsætte 

scannere på de forskellige distributionssteder og forsyne testbrevene med en tag. 

Legoland er en anden type virksomhed, der har været hurtig til at gøre brug af den ”nye” 

teknologi.21 Man kan i dag forsyne sit barn med en tag i form af et armbånd, når man 

ankommer som gæst til parken. Denne afsender hvert 8. sekund et signal, der derefter kan 

registreres af en wi-fi modtager, der opererer på 2,4 GHz båndet. Ved at sende en sms kan en 

                                                 
20 www.wikipedia.org 
21 Eksempler fundet på www.innovationlab.net 
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forælder derfor få oplyst barnets ”koordinator” i parken og kan ud fra disse afgrænse området, 

der skal gennemsøges nærmere, såfremt barnet er blevet væk. 

 

Brugen af RFID i detailhandlen generelt, og supermarkederne i særdeleshed, har endnu ikke 

vundet rigtigt indpas i Danmark, men at dømme ud fra tendenserne i udlandet er det kun et 

spørgsmål om tid, før det sker. 

 

I USA har supermarkedsgiganten Wal-Mart krævet, at kædens 100 største leverandører pr. 1. 

januar 2005 indfører RFID på palle - såvel som kasseniveau. Også den engelske kæde 

TESCO samt Metro fra Tyskland har fremsat lignende krav.22 En indførelse er ikke noget, der 

sker fra dag til dag, men når så store aktører som de førnævnte begynder at røre på sig, vil det 

typisk være en indikation på, at udviklingen vil gå i den retning. Det vil derfor være relevant 

at se på, hvorledes brugen af RFID kan udnyttes i detailhandlen. 

3.2 RFID i detailhandlen 

Det følgende afsnit vil forsøge at beskrive, hvorledes brugen af RFID-teknologi kan 

implementeres i de allerede eksisterende forsyningskæder i detailhandlen. Forsyningskæden 

vil som udgangspunkt blive opdelt i tre underniveauer for at skabe et bedre overblik over de 

enkelte processer. Underniveauerne er som følger: Leverandørniveau, Lagerniveau samt 

Butiksniveau. Af disse tre vil sidstnævnte blive gennemgået mest detaljeret ud fra en 

betragtning om, at det er på dette niveau, at privacy-aspektet er mest relevant i forhold til den 

private forbruger. 

 

Den nedenstående gennemgang forholder sig ikke kritisk til eventuelle privacy problemer i 

forbindelse med de omtalte anvendelsesmuligheder. Disse behandles derimod i det 

efterfølgende afsnit. 

3.2.1 Leverandørniveau 

Ud fra et leverandørmæssigt perspektiv er der to punkter, der er altafgørende for at skabe en 

succesrig leveringssituation i forhold til kunden - i dette tilfælde detailhandlen.23 

                                                 
22 RFID, Privacy and Regulation, s. 1 – Weinberg, J. 
23 Auto-ID on Delivery, Accenture, 2002 
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For det første skal forretningernes ordrer opfyldes fuldstændig og til tiden, og for det andet 

skal dette gøres for den lavest mulige omkostning. 

 

Brugen af RFID vil især kunne spille en væsentlig rolle i forbindelse med at mindske 

udgifterne i forbindelse med selve leveringen. I og med RFID vil gøre selve 

registreringsprocessen af varerne langt mindre tidskrævende, kan der i sidste ende spares et 

væsentligt antal mandetimer til fordel for såvel leverandør som detailhandlen generelt. 

3.2.2 Lagerniveau 

Der findes en lang række områder inden for lagerstyring, hvor brugen af RFID kan medvirke 

til at optimere arbejdsgangene. 

 

Med de nuværende arbejdsrutiner, hvor der som oftest bliver benyttet stregkoder, er det 

sædvanligvis tidskrævende at checke manuelt, hvorvidt de varer, der bliver leveret, er de 

rigtige, og om der er leveret det rette antal af den pågældende vare. 

Ved brug af RFID-tags kan man scanne pallerne efterhånden, som de entreer lageret. Det 

foregår i praksis ved at montere en scannerportal ved indgangen. Denne kan løbende 

registrere de varer, der ankommer og eventuelt forlader lageret. 

 

En anden fordel ved brugen af RFID er, at det bliver muligt at kombinere forskellige typer 

varer på en enkelt palle. Dette kan selvfølgelig også lade sig gøre i dag, men det kræver, at 

alle varer bliver aflæsset og stregkodescannet enkeltvis for at sikre, hvad der er blevet leveret. 

Med RFID-tags er det underordnet, hvor mange produkter der mikses, idet varerne kan 

scannes samlet på pallen. 

 

Sidst, men ikke mindst, vil det være nemt at lokalisere de enkelte produkter på lageret. Man 

risikerer ikke, at en type vare fortaber sig på en forkert lokation på lageret, idet den vil kunne 

lokaliseres ved hjælp af en scanner. På denne måde undgår man at genbestille en vare, der 

allerede findes eller miste varer, der er let fordærvelige. 
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Figur 5, RFID-flow (kilde: Svend Erik Mølgaard, Coop Data) 

3.2.3 Butiksniveau 

Der er åbenlyse fordele ved indførelsen af RFID på butiksniveau. Den måske væsentligste, set 

fra kundens synspunkt, er muligheden for den hurtige scanning af varer i forbindelse med 

betalingsprocessen. Alle kender den tilbagevendende problematik vedrørende lange køer i 

supermarkederne. Brugen af RFID-tags på hver enkelt varer vil medføre, at det vil være 

muligt for kunden at passere et scannerområde, hvor indholdet af kundens indkøbskurv 

fastslås uden, at de enkelte varer behøver forlade kurven. Dette medfører, at 

betalingsprocessen kan afvikles langt hurtigere til både forretningens såvel som kundernes 

fordel. 

 

En anden umiddelbar fordel er, at det bliver lettere for den enkelte forretning at sikre, at de 

enkelte varer er tilgængelige i selve forretningen. Ifølge Svend Erik Mølgaard24 sker det ofte, 

at en vare, der rent faktisk er til stede i supermarkedet, enten blot er blevet placeret forkert i 

selve forretningen eller findes på lageret, uden kunden har mulighed for at finde ud af dette. 

Ved at placere scannere på de enkelte hylder i forretningen og på lageret, er det muligt at 

skabe et samlet overblik over hvilke varer, der findes hvor. Yderligere kan personalet gøres 

opmærksom på, hvis en vare er fejlplaceret, ligesom et signal kan sendes, når en varehylde er 

ved at være tom og trænger til opfyldning. En videre udbygning af systemet kan via et display 

                                                 
24 Interview med Svend Erik Mølgaard, Coop Danmark 
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gøre kunden opmærksom på, om en vare er tilgængelig på lageret og dermed gøre kunden i 

stand til at henvende sig til personalet og bede om det specifikke produkt. 

 

En anden mulighed ved brugen af RFID teknologi i forretningerne er at benytte denne til at 

sende målrettet markedsføring til den enkelte kunde undervejs i dennes indkøb i forretningen. 

Et eksempel kunne være, at kunden har valgt at komme to oksebøffer i sin indkøbskurv. Dette 

registreres af systemet, og kunden bliver herefter gjort opmærksom på, at der i denne uge er 

tilbud på bearnaisesovs. Dette system kan medvirke til at skabe et mersalg for forretningen 

samtidig med, at kunden vil kunne opleve det som en øget service. 

 

I forbindelse med forebyggelse af svind og tyveri, der er et udbredt problem blandt 

supermarkederne25, indeholder RFID-teknologien oplagte muligheder. En mulighed er at 

installere kameraer, der, på et signal fra RFID-taggen, aktiveres, når et specifikt produkt 

fjernes fra hylderne. En anden mulighed er at sætte systemet op til at registrere, hvis et vist 

antal af et bestemt produkt fjernes fra hylderne inden for en kort tidsperiode. Dette kan 

indikere, at der er tale om tyveri, og personale fra butikken vil kunne hidkaldes for at 

undersøge situationen nærmere. 

 

Som det fremgår, er der mange anvendelsesmuligheder for RFID generelt og i detailhandlen i 

særdeleshed. Ikke alle muligheder er i dag direkte anvendelige, idet teknologien endnu ikke er 

moden til dette. Det er imidlertid formentligt blot et spørgsmål om tid, før alle de beskrevne 

muligheder kan realiseres i almindelige supermarkeder.      

 

                                                 
25 2000 Retail Survey Report – University of Florida, 2000 
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4 Privacy trusler i detailledet 

I det foregående afsnit blev det belyst hvilke fordele, der kan drages ved indførslen af RFID-

teknologi i detailhandlen. Denne gennemgang fokuserede i høj grad på fordelene ud fra de 

erhvervsdrivendes synspunkt. Teknologien kan imidlertid også medføre en række ulemper for 

den enkelte forbruger. Flere store forbrugerorganisationer26 har været på barrikaderne for at 

gøre opmærksom på, at den enkelte borgers privatliv er truet ved indførslen af RFID. 

Endvidere er organisationerne flere gange lykkedes i at stoppe brugen af RFID hos adskillige 

store producenter27, der har forsøgt at implementere denne teknologi i deres produkter. 

 

Men er debatten omkring truslerne i virkeligheden ude af proportion? Eller er der grund til at 

være bekymret, og har organisationerne i virkeligheden ret, når de råber vagt i gevær og 

mener, at brugen af denne teknologi vil være skadelig for forbrugernes privatliv? I det 

følgende afsnit vil det blive forsøgt analyseret hvilke reelle trusler, der er forbundet med 

brugen af RFID i detailledet for den enkelte forbruger i forhold til privacy aspektet. 

4.1 Den nuværende situation 

Det danske detailmarked benytter i dag stregkoder på de enkelte varer. Stregkoderne bruges 

eksempelvis i forhold til at kunne administrere lagerbeholdning, men giver samtidig også 

forbrugeren forholdsvis hurtig ekspedition, idet koderne benyttes, når varerne scannes ind ved 

betaling. Stregkoderne giver som bekendt ikke forbrugeren nogen deciderede fordele, men er 

samtidig ”sikre” forstået på den måde, at de ikke kan aflæses på afstand. Dette giver 

forbrugeren vished om, at andre parter ikke kan skaffe sig adgang til informationer om, hvad 

der ligger i indkøbsposen eller kan identificere den enkelte kunde vha. stregkoden på en 

specifik vare. 

4.2 Forbrugerfordele ved brug af RFID 

Mange af de forbrugerrelaterede fordele, der tales om, når RFID behandles, baserer sig på 

fremtidig brug af teknologien. Dette skal forstås således, at en del af de øgede funktionaliteter 

ikke vil kunne udnyttes i dag, da de er afhængige af anden hardware, der skal være i stand til 
                                                 
26 Eksempler er: www.spy.org.uk, stop1984.com, C.A.S.P.I.A.N og Privacy International 
27 Såvel Gillette som Benetton har måtte stoppe RFID-forsøg på baggrund af forbrugerorganisationers pres. 
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at samarbejde med RFID teknikken. En del af de nedenstående eksempler er derfor også 

baseret på, hvordan situationen vil kunne komme til at se ud og er ikke nødvendigvis et 

billede på, hvordan verden vil se ud, hvis RFID indføres aktivt den dag i dag. 

 

Fordelene ved brugen af RFID er forholdsvis umiddelbare, når man anskuer det fra 

detailhandlens side, mens det kan være noget sværere at se fordelene for forbrugeren. Ikke 

desto mindre er der en række områder, hvor RFID vil kunne gøre livet lidt lettere for 

kunderne. 

 

• Fødevarer med RFID vil kunne meddele, hvis disse har overskredet sidste 

anvendelsesdato, eller hvis der af en eller anden grund er blevet udsendt en 

information fra producenten – dette kunne være i forbindelse med inficerede 

fødevarer, der ikke bør spises. 

 

• RFID-chippen vil kunne indeholde informationer om varen - eksempelvis et 

garantibevis, der derfor ikke behøves opbevaret af kunden, men altid vil være knyttet 

til selve produktet. 

 

• Købsprocessen i forretningen vil kunne foregå langt hurtigere, idet varerne ikke 

behøver forlade indkøbskurven for at blive registreret. 

 

• Køleskabet vil kunne holde regnskab med, hvad det indeholder og sørge for at give 

besked om hvilke varer, der skal købes ind. 

 

• Vaskemaskinen kan holde styr på, om brugeren ved en fejl har mikset kulørt og hvidt 

vasketøj. Skulle dette være tilfældet, vil maskinen ikke gå i gang, før fejlen er rettet, 

eller brugeren har accepteret, at det pågældende tøj vaskes samtidigt. 

 

• Forbrugeren vil kunne modtage direkte information i butikken om hvilke varer, der 

kunne være interessante i forhold til det allerede valgte og oplyse om forskellige 

mængderabatter etc. Om dette så også vil blive opfattet som en egentlig fordel eller en 

byrde, vil nok i høj grad være op til den enkelte forbrugers temperament. 
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Ovenstående oversigt er selvfølgelig ikke en fuldstændig gennemgang af hvilke fordele, der 

kan opnås, men er blot et forsøg på at give en fornemmelse af, hvorledes brugen af RFID kan 

påvirke forbrugernes dagligdag. 

 

Det er dog et krav, at RFID taggen er aktiveret for at disse fordele kan realiseres, hvilket 

åbner op for en række sårbarheder – disse belyses herunder. 

4.3 Trusler i forhold til privatlivets fred 

For at kunne give et overblik over den samlede situation med hensyn til trusler vil disse blive 

kategoriseret i afsnittene ”Uautoriseret gennemgang af ejendele”, ”Overvågning” samt 

”Aktioner baseret på RFID”. Der vil ikke blive givet bud på, hvorledes disse trusler kan 

mindskes eller helt forhindres – dette vil i stedet blive behandlet i afsnit 5. 

 

Dagens brug af RFID-tags på dagligvareprodukter afgrænser sig i høj grad til at være på palle 

- såvel som kasseniveau. Dette betyder, at tagging på enkeltprodukter endnu ikke er udbredt. 

Der er dog på branche - såvel som på organisationsniveau bred enighed om, at det er i den 

sidstnævnte situation, altså ved mærkning af enkeltprodukter, der kan opstå komplikationer i 

forhold til privacy28. Derfor vil fokus i denne tekst også være på situationen, som den vil 

være, når RFID-tags bliver placeret på produkterne enkeltvis. 

4.3.1 Uautoriseret/uønsket gennemgang af ejendele  

For at en ”hacker”29 skal være i stand til at få et overblik over hvilke produkter/ejendele, 

eksempelvis en indkøbspose eller en taske indeholder, kræves der to ting. For det første skal 

denne skaffe EPC-koden,30 der er tilknyttet produktet, og for det andet skal han/hun kunne 

tolke EPC’en.31 

 

Den form for RFID-tags, der i dag tiltænkes brugt på enkeltprodukter, er passive. Disse yder i 

deres nuværende form ikke nogen sikkerhed, og det er derfor en smal sag at skaffe EPC’en 

                                                 
28 US Federal Trade Commission - Workshop on Radio Frequency Identification (Juni, 2004) 
29 Begrebet hacker bruges i teksten som en betegnelse på en person, der uden legitim grund eller tilladelse 
skaffer sig adgang til informationer. 
30 Se afsnit 2.4 for forklaring af EPC 
31 RFID: A 7-point plan to ensure privacy, s. 3 - Spiekermann, S. 
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ved at benytte en standard RFID-scanner. Dette er dog ikke nok. Hackeren skal også kunne 

associere denne produktkode med det rigtige produkt. Derfor skal han/hun enten have adgang 

til eksempelvis supermarkedets produktdatabase, der vil kunne bruges til at identificere det 

pågældende produkt. Dette bør umiddelbart være vanskeligt, idet det må forventes, at disse 

databaser sikres på bedst mulig vis. Man kan imidlertid sagtens forestille sig et scenario, hvor 

enten enkeltpersoner eller grupper begynder at indsamle EPC data for at lagre denne i 

databaser. Denne data vil blive associeret med enkelt produkter, meget lig supermarkedernes 

databaser, og vil derfor kunne sælges/gives videre til en potentiel hacker, der derefter kan 

(mis)bruge informationen efter behag.32 

 

Det er selvfølgelig en skræmmende tanke, at en ondsindet person, eksempelvis en 

overfaldsmand eller en tyv, vil have adgang til at finde ud af, hvad en person bærer på sig og 

ud fra denne information kan udvælge sit offer. Ikke desto mindre er det et faktum, at det med 

de nuværende tags er fuldt ud muligt med et minimum af udstyr. Endvidere er det 

tankevækkende, at der blandt andet på EU-niveau tales om at inkludere RFIDs i de nye 

pengesedler33 - dette for at sikre mod forfalskninger og hvidvask af penge. Det er derfor helt 

åbenlyst, at disse tags skal indeholde en eller anden form for sikkerhed, hvis ikke disse nye 

sedler skal blive et rent slaraffenland for tyve med en smule teknisk indsigt.  

4.3.2 Overvågning 

Når der tales overvågning eller tracking af personer ved brug af RFID, kan der som minimum 

sondres mellem to scenarier.34 I det første er det kun EPC-nummeret, der kendes. Ved det 

andet vil både det føromtalte EPC-nummer samt forbrugerens identitet være kendt. Det synes 

logisk, at det sidstnævnte scenario indeholder de største trusler i forhold til forbrugerens 

privatliv, men også førstnævnte vil af nogle forbrugere føles som en indtrængen i privatlivets 

fred. 

 

                                                 
32 RFID: A 7-point plan to ensure privacy, s. 4 - Spiekermann, S. 
33 http://www.eetimes.com/story/OEG20011219S0016 
34 RFID, Privacy and Regulation, s. 7 – Weinberg, J. 
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4.3.3 Scenario 1 

Et eksempel på dette scenario vil være en kunde i et supermarked, der beslutter sig for at købe 

en given vare – eksempelvis en sweater – for derefter at betale for sweateren med kontanter 

ved kassen, alt imens sweateren beholder en aktiv RFID-tag. 

 

Ved et sådant eksempel kender butikken, eller tredjepart der har fået/skaffet sig adgang til det 

givne EPC-nummer, blot sweateren og kender ikke bæreren af denne. Ikke desto mindre vil 

det være nok til, at forretningen vil kunne registrere, når denne sweater vender tilbage til 

forretningen. Også andre, der har adgang til informationen, vil kunne foretage denne eller 

lignende registreringer. 

 

Det vil i ovenstående scenario altså ikke være muligt at sige, at hr. Jensen var på den og den 

placering på et givent tidspunkt, men alligevel vil informationen kunne bruges til eksempelvis 

at lave generelle trackings af kunders færden i en forretning eller et storcenter. Som nævnt 

tidligere er dette generelt betragtet ikke en stor trussel mod den enkelte forbrugers privatliv. 

Alligevel er det relevant at forholde sig til det for detailhandlen, idet bare tanken om at blive 

overvåget, selv i denne forholdsvis uskadelige form, vil kunne afholde nogle forbrugere fra at 

købe et RFID-tagged produkt. 

4.3.4 Scenario 2 

Dette scenario adskiller sig kun på et punkt i forhold til scenario 1. Her har kunden afgivet 

personlige informationer - typisk i form af betaling med et kreditkort eller eventuelt ved at 

oplyse om private data i forbindelse med udfyldelse af garantibevis eller lignende. 

 

Hvis man bruger det føromtalte eksempel, vil forretningen eller tredjepart altså vide, at det 

netop er hr. Jensen, der har købt en specifik sweater. Ud fra dette kan man spore hr. Jensen, 

såfremt han bærer sweateren og overvåge, hvor han befinder sig. Såfremt man har adgang til 

nok scannerpositioner, er det altså muligt at lave en forholdsvis detaljeret oversigt af hr. 

Jensens færden – det være sig i butikker såvel som andre offentlige lokationer. 
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Hvis man viderefører denne tankegang, vil denne overvågningsmulighed yderligere kunne 

bruges eller misbruges til at udarbejde en såkaldt social netværks analyse.35 Denne tager 

udgangspunkt i, at man kender en gruppe individers identitet og en tilhørende EPC-kode, som 

individet bærer på jævnlig basis. Det kunne være en tegnebog eller et par sko indeholdende en 

RFID-tag. Ved at indsamle store mængder data vil der, ved brug af såkaldt data mining,36 

kunne dannes en analyse med udgangspunkt i parametrene tid samt afstand. På baggrund af 

analysen vil det muligvis kunne påvises, hvis to eller flere personer mødes på jævnlig basis. 

Dette vil i og for sig være en udmærket ting, såfremt der er tale om potentielle terrorister, der 

planlægger en forestående terroraktion, men som med andre overvågningsteknikker kan også 

denne misbruges, hvis den er placeret i de forkerte hænder. Eksempelvis vil det pludseligt 

gøre det meget nemmere at fastslå et upassende personligt forhold mellem to personer, der 

ikke nødvendigvis ønsker denne information offentliggjort til hele verden. 

 

Umiddelbart kan disse scenarier synes noget tænkte, idet det som udgangspunkt vil være 

svært at have adgang til et stort nok antal scannere for at kunne indsamle tilstrækkelig data og 

dermed lave en effektiv tracking. Imidlertid arbejdes der fra forskellige parters side på at 

levere en del af denne information. Firmaet VeriSign har offentliggjort, at de arbejder på en 

service, der skal kunne oplyse om et EPC-nummers sidst kendte position – altså en oversigt 

over hvor en given RFID-tag er blevet registreret i en scanner sidst.37 Det vil med en sådan 

service være overordentligt let at danne sig et billede over forskellige personers færden. Man 

må derfor forvente, at adgangen til denne service reguleres i en eller anden form. 

4.3.5 Aktioner baseret på RFID 

I det tredje og sidste scenario, der gennemgås i dette afsnit, er fokus lagt på, at en aktør 

udfører en bestemt aktion ud fra de data, der indsamles via RFID-tags. Endnu en gang kan der 

sondres mellem de to førnævnte scenarier – hvor forbrugerens identitet er henholdsvis ukendt, 

og hvor den er tilgængelig. De to scenarier ligner hinanden til forveksling og vil derfor blive 

behandlet under et. 

 

                                                 
35 RFID: A 7-point plan to ensure privacy, s. 7 - Spiekermann, S. 
36 “Data mining, also known as knowledge-discovery in databases (KDD), is the practice of automatically 
searching large stores of data for patterns.” www.wikipedia.org 
37 RFID: A 7-point plan to ensure privacy, s. 6 - Spiekermann, S. 
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Når en kunde vælger et specifikt RFID-tagged produkt, vil systemet kunne registrere dette og 

udføre en bestemt aktion ud fra selektionen. Dette kan eksempelvis bruges til en særdeles 

specialiseret og nogen gange personaliseret form for markedsføringsindsats som beskrevet i 

afsnit 3.2. 

 

Såfremt systemet udelukkende kan identificere produktet, vil markedsføringen kunne 

fokuseres på at informere kunden om eventuelle supplerende produkter, der er specielt 

velegnede til brug med det udvalgte produkt og derfor kan have forbrugerens interesse.  

Den anden mulighed er, at man kan identificere en person via en RFID, der er knyttet til 

denne person. Eksempelvis kan et kundekort indeholde et tag, der bliver registreret ved 

indgangen af forretningen. Forretningen vil derefter have mulighed for at referere til kundens 

tidligere indkøb, der alle er registreret i en log og kan ud fra disse vurdere hvilke tilbud, 

kunden skal eksponeres for. Denne situation er meget lig den, man som bruger oplever på 

diverse e-handels sites, der anvender cookies og log-in funktioner.38 

 

Denne trussel er ikke nødvendigvis den mest overhængende, men hvis ikke forbrugeren selv 

er herre over hvilke informationer/reklamer, denne vil udsættes for, kan det meget hurtigt vise 

sig at blive et reelt problem. Med tanke på den mængde spam og anden uønsket 

markedsføring man allerede som forbruger i dag oplever, synes det oplagt at forsøge at sikre, 

at dette ikke udvikler sig i den forkerte retning. 

4.4 Delkonklusion 

Den ovenstående gennemgang er et forsøg på skildre hvilke konsekvenser, indførsel af RFID-

tags på produktniveau kan medføre for forbrugerens privacy. Gennemgangen er ikke 

fuldstændig og vil formentlig aldrig kunne blive det, idet der i høj grad er tale om en situation, 

der relaterer sig til en fremtidig brug. Dette medfører, at der på sigt formentligt vil opstå 

situationer, man end ikke kan forestille sig i dag. 

 

Alligevel mener projektgruppen at kunne vurdere, at der er en reel risiko for, at RFID-

teknologien vil kunne misbruges til at tilegne sig viden, det ikke er tilrådeligt, at menigmand 

skal have adgang til. Projektgruppen er ikke i tvivl om, at teknologien vil kunne gavne såvel 
                                                 
38 Et godt eksempel er Amazon.com, der er blevet kendt på at give brugeren hints om, hvad der måtte have 
interesse, baseret på kundens tidligere køb. 
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detailhandel såvel som forbruger på en lang række områder, som de ovenstående eksempler 

forhåbentligt også viser, men det vil være altafgørende, at forbrugernes privacy sikres i højest 

mulig grad. Dette tjener i sidste ende begge parter bedst, idet det også vil medvirke til at gøre 

teknologien populær og udbredt i sin anvendelse. 

 

Mange vil hævde, at man som forbruger allerede i dag ikke kan tale om privacy, så længe man 

benytter sig af internet såvel som mobil teknologi. Dette er til en vis grad sandt, men det 

retfærdiggør ikke, at nye teknologier ukritisk skal implementeres under dække af ikke at være 

værre end de allerede eksisterende. Udgangspunktet må være at gøre mest muligt for at sikre 

en reguleret brug, der først og fremmest er sikker og dernæst gør hverdagen for 

detailhandelbranchen såvel som forbrugerne lettere. 

 

Projektgruppen mener derfor at kunne konkludere, at det i høj grad er relevant at tale om 

sikkerhedstiltag, når der tales om RFID på produktniveau. I det følgende afsnit vil det blive 

forsøgt analyseret hvilke muligheder, der er til rådighed i dag og hvilke, der er på 

tegnebrættet. Slutteligt vil det blive forsøgt vurderet, om disse tiltag er sikre nok set fra et 

forbrugersynspunkt. 
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5 Modforanstaltninger 

5.1 Introduktion 

Selvom de potentielle trusler mod privacy, som de er gennemgået ovenfor, formentlig i 

Danmark ligger et stykke ude i fremtiden, kan det dog vise sig at være katastrofalt ikke 

allerede på et tidligt tidspunkt at tage fat om problematikken. Unik tagging på hver enkelt 

vare kan vise sig at være en realitet, før end vi aner det. Det er med andre ord bedre at 

forebygge end at helbrede. Derfor skal teknologien ikke bare have lov til at styre udviklingen. 

 

På baggrund af ovenstående analyse og diskussion, hvor det er blevet præciseret, hvilke 

udfordringer og trusler man står overfor, vil det herefter blive analyseret, hvad man kan gøre 

for at imødegå disse trusler og udfordringer. Analysen og diskussionen af, hvilke 

modforanstaltninger der kan tænkes at løse privacy udfordringen, baserer sig fortrinsvis på 

såkaldte ”white papers” fra firmaer og organisationer, som gør rede for, hvilke konkrete 

anvendelsesmuligheder de udviklede teknologier har, og hvilke problemer de kan være med 

til at løse. 

 

Efter projektgruppens research på internettet at dømme udspilles en betydelig kamp om fx at 

få anerkendt sin protokol, tag type eller krypteringsalgoritme som den gældende standard. 

Standardkrige er ofte forbundet med betydelige økonomiske interesser, og vinderen er langt 

fra altid den med det bedste produkt, men den som kan samle flest støtter. Markedsføring og 

kommunikation er også væsentlige parametre i en standard krig. I det omfang det er muligt, 

søges det at fastholde en kritisk indfaldsvinkel til de white papers, som er udvalgt. Valget af 

white papers er foretaget ud fra en vurdering af, hvilke personer og organisationer der er de 

mest refererede, og hvilke der byder på interessante tilgange til at løse privacy udfordringen. 

5.2 ”Kill tag”-metoden 

En af de mest oplagte metoder til beskyttelse af forbrugerens privacy er at ”dræbe” tags, før 

de videregives til forbrugeren. Dette kan gøres ved fysisk at destruere eller fjerne tags fra 

produkter, eller ved at indbygge en funktion i taggen som gør, at det kan ”slukke sig selv”, når 
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det modtager et særligt kill-signal.39 En død RFID-tag vil på ingen måde kunne 

kompromittere borgerens privacy. 

 

Der er dog tungvejende grunde til, at denne fremgangsmåde ikke altid er hensigtsmæssig. 

Mange kunder kunne eksempelvis have et ønske om, at deres RFID-tags forblev 

funktionsdygtige efter købet. Dette er særlig udtalt i de situationer, hvor RFID-teknologien 

kan give en ekstra service hjemme hos kunden. Et par eksempler er microovnen som 

automatisk aflæser tilberedningstiden på en færdigret, eller køleskabet som kan tjekke 

mælkens udløbsdato. I disse situationer er det helt afgørende, at produkternes RFID-tags 

forbliver aktive efter købet. 

 

Det kan desuden komme til at virke som en ekstra besværlighed for kunden at skulle sikre sig, 

at tags ikke er ”i live”, når de forlader butikken. Derudover er det måske begrænset, hvor 

attraktivt supermarkederne finder RFID, hvis de på grund af privacy-hensyn er forpligtet til at 

dræbe alle tags, før de overdrages til kunden.  

 

Et andet problem kan opstå i forbindelse med returvarer, hvor eksempelvis et supermarked får 

varer tilbage med døde tags. Hvis RFID-tags fungerer som supermarkedets primære teknologi 

til vareregistrering, vil det være forbundet med unødige ressourcer at opspore den gamle 

identitet på varer med døde tags. 

5.3 Faraday bur 

Et Faraday bur er betegnelsen for et skjold, rum eller aflukke, som er konstrueret på en sådan 

måde, at det forhindrer elektromagnetiske bølger i at trænge igennem.40 Metoden vil uden 

problemer kunne anvendes til at forhindre et RFID-tag i at modtage radiosignaler fra en 

RFID-reader. Allerede i dag anvender smarte butikstyve teknikken ved at placere 

tyvekosterne i en pose eller taske beklædt indvendigt med metalfolie. På denne måde er 

varernes RFID-tag ikke i stand til at aktivere alarmen, når tyvene forlader forretningen. 

 

                                                 
39 Juels, Ari m.fl., The Blocker Tag: Selective Blocking of RFID Tags for Consumer Privacy, s. 2 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage 
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Den Europæiske centralbank undersøger i øjeblikket mulighederne for at indbygge RFID-tags 

i euro-pengesedler af høj værdi.41 Dette har medført, at der er blevet udviklet såkaldte 

Faraday-punge, som ikke kan gennemtrænges af radiobølger.     

 

Selv om et Faraday bur kan begrænse mulige privacy-trusler, synes metoden, af rent praktiske 

årsager, ikke særligt anvendelig. Alene tanken, om at alle borgere skulle have et Faraday bur 

med sig på indkøbstur, virker urealistisk. Samtidig vil RFID-tags, i takt med at de bliver 

stadigt billigere, blive implementeret i alt fra armbåndsure til snørebånd, hvilket betyder, at 

metoden må forventes at opnå stærkt begrænsede anvendelsesområder. 

5.4 ”Jamming” 

En anden metode, hvor forbrugeren kan tage sikkerheden i egne hænder, er ”jamming”-

metoden. Personen som ønsker at skjule sine RFID-tags, kan medbringe en radiosender, som 

udsender et kraftigt signal i samme frekvensområde som RFID-systemet. Derved blokeres, 

eller ”jammes”, samtlige RFID-signaler som er inden for rækkevidde, og som anvender 

samme frekvensområde. 

 

Selv om ”jamming” er effektivt, er det også en meget egoistisk og drastisk fremgangsmåde, 

som indebærer, at hele RFID-systemet sættes ud af drift, inklusiv de RFID-signaler som ikke 

udgør nogen privacy-trussel. Desuden er det ikke usandsynligt, at metoden kan være på kant 

med loven. 

5.5 Blocker tags 

IT-sikkerhedsvirksomheden RSA Security Inc. har udviklet de såkaldte ”blocker tags” særligt 

med henblik på at beskytte forbrugerens privacy. Formålet med disse blocker tags er at 

forhindre skanning af de RFID-tags, som forbrugerne måtte bære på sig i deres tøj, 

armbåndsur, taske eller lignende. Idéen er at udnytte den ”anti-kollisions-protokol”, som 

RFID-tags anvender, når de kommunikerer med en RFID-reader. 

 

Protokollen kan kort beskrives på følgende måde: Når en tag responderer på et kald fra en 

reader, sender den ikke hele EPC’en i én respons, men svarer i stedet med blot ét binært ciffer 

                                                 
41 http://www.eetimes.com/story/OEG20011219S0016 
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ad gangen. Et tag svarer dog kun, hvis dens binære ciffer matcher det tal, som readeren 

forespørger. Man kan således forestille sig, readeren spørge: ”nogen tags med 1 som første 

ciffer?”. De tags som ikke kan svare ”ja” til spørgsmålet vil forblive tavse og ignorere resten 

af spørgerunden, mens de tags som kan svare ”ja” vil blive mødt med et lignede spørgsmål 

vedrørende det næste ciffer i deres binære talrække.42 Readeren fortsætter denne 

fremgangsmåde, indtil alle tags indenfor rækkevidde er blevet identificeret. 

 

Konceptet bag RSA’s blocker tag er, at taggen svarer ”ja” til alle forespørgsler fra readeren, 

hvilket betyder, at den i princippet simulerer alle EPC-numre. Da der er tale om et meget stort 

antal mulige serienumre (mindst 264 i selv de simpleste systemer), er der i praksis tale om et 

denial of service attack, som indebærer, at readeren må opgive at aflæse noget som helst.43 

Forbrugeren er dermed beskyttet fra at få aflæst sine RFID-tags, hvorved det ikke er muligt at 

kompromittere forbrugerens privacy. 

 

Imidlertid er resultatet af disse blocker tags, ligesom det er tilfældet med ”jamming”, at 

RFID-systemet sættes helt ud af drift, hvor et blocker tag er inden for rækkevidde. For at 

imødekomme dette problem har RSA Security forfinet teknikken, til det de kalder ”selective 

blocking”. Her er det tanken, at et blocker tag kun blokerer et vist ”område” af serienumre, 

hvilket betyder, at readeren uden problemer vil kunne aflæse alle de serienumre som ikke 

ligger inden for blokeringen. Det er således hensigten, at blocker tags ikke skal være til gene 

for den almindelige drift i eksempelvis et supermarked, men at de udelukkende skal beskytte 

den enkelte kunde fra at få skannet personlige tags og dermed blive udsat for tracking. RSA 

mener, at disse blocker tags vil give den enkelte forbruger frihed til selv at blokere 

skanningen af RFID-tags og samtidig mulighed for at fjerne blokeringen igen, når de måtte 

ønske det.44 

 

På trods af de reelle hensigter har blocker tags visse svagheder, som man bør være 

opmærksom på. Eksempelvis kunne blocker tags anvendes til at narre et RFID-system til at 

tro, at et butikslager er fuld af varer, alt imens butikstyve gør deres arbejde. Andre forhold 

                                                 
42 http://www.spy.org.uk/spyblog/archives/000206.html 
43 Juels, Ari m.fl., The Blocker Tag: Selective Blocking of RFID Tags for Consumer Privacy, s. 5 
44 Juels, Ari m.fl., The Blocker Tag: Selective Blocking of RFID Tags for Consumer Privacy, s. 8 
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som kunne kompromitteres, kunne være adgangskontrol, tyverisikring, logistik osv. I det hele 

taget alle situationer hvor en organisations operationalitet er afhængig af velfungerende RFID. 

5.6 Kryptering 

Idet den digitale information i RFID tags ikke har nogen fast tilknytning til et medium, opstår 

der en risiko for, at data tilegnes af uvedkommende, specielt i det øjeblik kunden forlader 

butikken. Dette medfører et tab af fortrolighed. Ved den digitale kommunikation mellem 

reader og RFID tag sker der en udveksling af bitstrenge45, som ved hjælp af de anvendte 

protokoller og sprog danner læsbar tekst, grafik, lyd m.m.. I det øjeblik at bitstrengene 

transmitteres gennem et ubeskyttet netværk (trådløst i tilfældet med RFID), opstår nogle 

sikkerhedsmæssige problemer, men også siden hen er der problemer mht. tracking. 

 

Den almindelige tilgang til sådanne problemstillinger er at beskytte data ved brug af 

kryptering. Ved kryptografi forstås, at når informationer krypteres, kan de ikke læses af 

udenforstående. Informationerne er således ikke tilgængelige for omverdenen. Når man 

krypterer, tages udgangspunkt i et læsbart, åbent dokument (klartekst), som krypteringen låser 

(ciphertekst). Lige så vel som man skal bruge en nøgle til at åbne sin hoveddør, er det kun den 

person der kontrollerer krypteringsalgoritmen, som også kan dekryptere cipherteksten. I 

tilfælde af at låsen er for svag, kan den brydes af en indtrængende person. 

 

”Krypteringsnøglen betragtes som et særligt meta-sprog, der befinder sig bag 

det sprog, som klarteksten er formuleret i (f.eks. et naturligt sprog som dansk). 

Den proces, der definerer nøglen, må derfor overholde et forud fastsat regelsæt; 

krypteringsalgoritmen”46. 

 

Et eksempel på en meget simpel krypteringsalgoritme kunne fx være: 

 

x = x+1 

x = meddelelsen i klartekst 

det valgte tal "1" = den nøgle, der aktiverer krypteringsalgoritmen 

 
                                                 
45 http://athene.ddre.dk/itu/T6/Lek%202/BitsAndBytes.pdf 
46 http://www.itretten.dk/bog/04/02/ 
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Denne simple algoritme ville, såfremt den blev anvendt, betyde, at hvert bogstav blev erstattet 

med det næste bogstav i alfabetet, således at der lægges et bogstav til, når dokumentet låses 

og der trækkes et bogstav fra for at åbne det igen. En sådan algoritme er temmelig nem at 

bryde, men den kan og bør i tilfælde af praktisk anvendelse udbygges og suppleres fx ved, at 

der efter en nærmere defineret metode lægges forskellige talstørrelser til x. 

 

Kryptering af RFID tag’en ville altså kunne sikre kundens fortrolighed og sikre mod 

overvågning, når kunden har forladt supermarkedet. Eksemplet ovenfor er ikke tidssvarende 

og ville ikke være anbefalelsesværdigt, men tjener blot som eksempel. Kryptering er 

imidlertid ressourcekrævende og vil ikke kunne udføres af de billigste RFID tags på markedet 

i dag. Faktum er nemlig, at der ikke er computerkraft nok i de såkaldte ”Low-Cost RFID 

Tags”, som skal bruges i emballage spændende fra en pakke tyggegummi til en fersk 

oksemørbrad eller en DVD afspiller, til at foretage egentlig kryptering af data i tag’en. 

Imidlertid kan privacy sikres ved hjælp af andre teknologier baseret på kryptografiske 

principper som for tiden er under udvikling og overvejelse. Ifølge et white paper fra RSA 

Laboratories er det således ikke nødvendigt at anvende traditionel kryptografi for at opnå en 

højere grad af sikkerhed i RFID tags. Herunder analyseres teknologien kort: 

5.7 ”Smart RFID Tags” og ”Minimalist Cryptography” 

Udfordringen, at sikre kundernes privacy, består i, at RFID tags er meget svage mht. 

regnekraft og alene af den grund ikke vil være i stand til at udføre selv simple symmetriske 

krypteringsfunktioner47. Man kan, ud fra Moores lov48, argumentere for, at RFID tags i løbet 

af nogle år vil besidde den regnekraft, der er nødvendig for at anvende traditionel kryptering. 

Det er ikke usandsynligt, at det vil ske, men denne rapport tager sit udgangspunkt i, hvordan 

situationen er i dag, dels for at holde det på et plan man kan forholde sig til, dels fordi RFID 

tags i dag, som nævnt i starten af rapporten, anvendes vidt og bredt. 

 

Ari Juels fra RSA Laboratories anbefaler, at man, i stedet for at satse på RFID tags med mere 

regnekraft, bør udvikle tags med en lille hukommelse, som der kan læses fra, og hvor der kan 

                                                 
47 http://searchsecurity.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid14_gci999990,00.html 
48 “Moore's law is the empirical observation that at our rate of technological development, the complexity of an 
integrated circuit, with respect to minimum component cost will double in about 24 months - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Moores_law 
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skrives til49. Det er i det følgende eksempel nødvendigt, at protokollen er tilpasset RFID 

tags’ne og omvendt. Dette princip er generelt for alle RFID tags. 

 

Protokollen arbejder ud fra to vigtige principper50: 

 

• Rotation af tag’en gennem en liste af pseudonymer indlæst i tag’ens hukommelse 

• Verifier (butikkens reader) skal autentificere sig før tag kan autentificere sig 

 

Pseudonymerne kan, i henhold til protokollen, ikke ved egen kraft gøre autentifikation af 

tag’en mulig. Såfremt en tag autentificerede sig selv op imod en verifier (reader) blot ved at 

aflevere en nøgle (Alfa mærke51), ville en uvedkommende person være i stand til at lave en 

klon af tag’en meget hurtigt. Dette ville medføre den allerede kendte trussel fra traditionelle 

RFID tags, hvor hackeren uden videre kan sende en forespørgsel til RFID tag’en om ret til at 

læse dens EPC. Efter at have lavet en klon vil hackeren kunne give en anden vare den samme 

ID. 

 

Protokollen fra RSA imødegår denne trussel ved, at en tag kun lader sig autentificere overfor 

en verifier (reader), efter at verifier’en har autentificeret sig overfor tag’en. Måden, hvorpå 

verifier’en autentificerer sig på overfor tag’en, er enkel. Verifier’en sender en nøgle (Beta 

mærke52), som er unik i forhold til et af pseudonymerne i tag’ens hukommelse. I det øjeblik 

verifier’en har autentificeret sig overfor tag’en, autentifiserer tag’en sig over for verifier’en og 

frigiver en autentifikationsnøgle (Gamma mærke53). 

 

Protokollen betyder i praksis følgende og fungerer i grove træk således: 

 

                                                 
49 Meget tyder på, at det i fremtiden vil være billigere at producere tags med en lille hukommelse i stedet for tags 
med mere regnekraft 
50 Se bilag 2, Full RFID-tag authentication protocol, Minimalist Cryptography for Low-Cost RFID Tags, Ari 
Juels 
51 Se bilag 2, Full RFID-tag authentication protocol, Minimalist Cryptography for Low-Cost RFID Tags, Ari 
Juels 
52 Se bilag 2, Full RFID-tag authentication protocol, Minimalist Cryptography for Low-Cost RFID Tags, Ari 
Juels 
53 Se bilag 2, Full RFID-tag authentication protocol, Minimalist Cryptography for Low-Cost RFID Tags, Ari 
Juels 
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• Supermarkedet initierer alle tags ved vareindlevering og låser dem i henhold til 

supermarkedets hovednøgle. Således kan varer i butikken ikke scannes af andre end 

supermarkedets ansatte. 

• Alle kunder som ønsker at få deres varer krypteret, skal have en kodelæser med en 

kodegenerator. Dette kan være et plastikkort med en indbygget chip, en nøglering, et 

smart card eller lign. Kodegeneratoren skal være unik for hver enkelt kunde. 

• Hvis kunden ønsker at kryptere sine tags ved udgangskassen, autentificerer verifier’en 

sig overfor de forskellige tags, som herefter autentificerer sig i forhold til verifier’en. 

Herefter registreres kundens kodegenerator og der initieres en række nøgler (en række 

beta mærker) i tag’en som skabes ud fra nøglen. 

• Hvis kunden ikke ønsker at kryptere sine tags ved udgangskassen, autentificerer 

verifier’en sig overfor de forskellige tags, som herefter autentificerer sig i forhold til 

verifier’en. Det er herefter muligt at bede tag’en autentificere sig uden videre. 

• Hvis kunden vil aflæse de krypterede tags hjemme på bopælen, sendes en nøgle (et 

Beta mærke) til tag’en. Hvis der er overensstemmelse mellem nøglen (mærket) i 

tag’en og det i nøglen, åbnes der for muligheden for at læse tag’ens hukommelse 

(Gamma mærke) 

• For at kunne sikre tag’ens integritet over tid, er der i protokolforslaget indført en 

mulighed for opdatering af tag’en, såfremt dette måtte ønskes. 

5.7.1 Sikrer algoritmen den ønskede beskyttelse? 

Da RFID tags er relativt nemme at aflæse, vil alle varer med ubeskyttede tags være udsat for 

fysisk sporing, lige så vel som deres ejere/bærere. Såfremt det ikke er acceptabelt, må kunden 

have mulighed for at kontrollere tag’en. Kryptering, eller såkaldt minimalistisk kryptering, 

har nogle fordele men naturligvis også nogle ulemper. 

 

Hvis man ønsker at sikre kundens privacy ved hjælp af fx minimalistisk kryptografi, 

traditionel krytografi eller andre lignende metoder, kommer man under alle omstændigheder 

ikke uden om at skabe en unik nøgle til hver enkelt kunde, såfremt kun denne person igen skal 

have mulighed for at læse fra tag’ens hukommelse. Dette kan ske ved, at man som kunde 

anonymt får en nøgle udleveret, så man kan få sikret sine varer, inden man forlader butikken. 

Man kan også forestille sig, at såfremt man kombinerer en nøgle med at lade sig registrere 
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med personoplysninger, så vil man få nogle særlige fordele. Ligesom det kendes fra COOP 

Danmarks medlemskort med dividende. 

 

Udgangspunktet er i denne sammenhæng vigtigt. Hvilken overordnet beskyttelse vil man 

sikre? Og skal man lade det være op til kunderne selv vælge til eller fra – eller skal de som 

udgangspunkt slet ikke bekymre sig om noget, medmindre de ønsker at vælge funktionalitet i 

RFID til? Det er projektgruppens klare holdning, at det ikke bør være op til forbrugeren at 

sørge for sin egen privacy. 

 

Ulempen, set fra detailhandelens side, er imidlertid, at de personer som gerne vil kunne spores 

og som ønsker at blive eksponeret for fx personaliseret reklame, ikke kan udnytte denne 

oplagte mulighed. Industrien vil, selvom den næppe vil indrømme det, med garanti heller ikke 

være glad for denne løsning. 

5.8 Generel IT-sikkerhed 

Selvom det er afgørende, at RFID-tags fungerer på en sådan måde, at forbrugernes privacy 

ikke krænkes, er det vigtigt at understrege, at det ikke er nok udelukkende at sikre forbrugeren 

på tag-niveau. Derimod er det helt afgørende, at alle personlige data behandles på forsvarlig 

vis, uanset hvor i informationsstrømmen de måtte befinde sig.  

 

Et supermarkeds kundedatabase, servere, netværksforbindelser etc. vil i mange henseender 

udgøre en større privacy-trussel for forbrugeren end RFID-tags.54 Er disse ikke sikret 

forsvarligt, er diskussionen om sikre RFID-tags irrelevant. Hvis en hacker ved at ”sniffe” på 

netværket kan komme i besiddelse af oplysninger om trafik, passwords og kundedata, kan der 

være nok så god sikkerhed på tag/reader-niveau. Derudover bør man være opmærksom på, at 

virus, orme og bugs i software kan være medvirkende til, at RFID-signaler ikke håndteres 

korrekt. 

 

Det er ikke kun det lokale netværk som skal sikres. Hvis EPC-numre skal matches med 

produktdatabaser via internettet, er det vigtigt, at der kan etableres sikre forbindelser via 

                                                 
54 www.spy.org.uk 



RFID – en privacy udfordring? ▪ Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther og Morten Rold ▪ IT-Universitet i København 

 38

eksempelvis SSL eller VPN. Desuden skal netværket sikres imod uvedkommende adgang 

udefra ved hjælp af en firewall. 

 

De medarbejdere, som på den ene eller anden måde har en arbejdsfunktion, som gør, at de har 

adgang til netværket, bør være underlagt en sikkerhedspolitik, som skaber den rette 

”awareness” omkring potentielle trusler og sårbarheder. 

 

En nærmere beskrivelse af det generelle IT-sikkerhedsniveau ligger uden for rammerne af 

dette projekt. 

5.9 Delkonklusion 

Ovenstående gennemgang har med al tydelighed vist, at der i forbindelse med RFID er flere 

vidt forskellige fremgangsmåder til beskyttelse af forbrugerens privacy. Det står imidlertid 

også klart, at de forskellige modforanstaltninger har forskellige styrker og svagheder, og at de 

dermed alle har deres berettigelse inden for hvert deres anvendelsesområde. 

 

At ”dræbe” tags før de overdrages til forbrugeren, er nok effektivt, men også en 

fremgangsmåde som forhindrer både forbrugerne og detailhandlen i at få glæde af de mange 

positive funktionaliteter, som RFID giver mulighed for. Hvad angår Faraday bure og 

”jamming”, er der efter projektgruppens vurdering ikke tale om en holdbar privacy-

beskyttelse, fordi det er fremgangsmåder som lægger op til, at det er forbrugerens ansvar at 

sørge for sin egen beskyttelse. 

 

De fremgangsmåder, til sikring af forbrugerens privacy, som indeholder de mest interessante 

fremtidsperspektiver, er umiddelbart ”selective blocker tags” og tags som baseres på 

kryptering i en eller anden form. 

 

Teknologien bag selective blocker tags er simpel og billig, hvilket gør dem attraktive for 

detailhandlen, som kræver lave omkostninger. Blocker tags åbner dog op for misbrug og 

kræver desuden, at forbrugeren skal involvere sig aktivt i anvendelsen, hvilket ikke synes 

hensigtsmæssigt. Den gennemgåede protokol, omhandlende minimalistisk kryptografi, løser 

en række problemer, men udgangspunktet er efter projektgruppens betragtning ikke godt nok. 
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I det tilfælde, hvor kunden ikke har en nøgle, sikres vedkommende ikke. Det er således op til 

kunden selv at sørge for sikkerheden. Protokollen burde i stedet være indrettet således, at tags 

som udgangspunkt dræbes eller krypteres med en nøgle, som supermarkedet straks derefter 

kasserer. 
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6 Privacy i detailledet – juridisk analyse 

Herunder vil det blive analyseret, hvorvidt dansk lovgivning yder den ønskede retlige 

beskyttelse således at de nødvendige teknologiske modforanstaltninger bliver iværksat. 

Hovedvægten vil blive lagt på Lov om Behandling af Personoplysninger. 

6.1 Persondata i høj kurs 

Den hastige teknologiske udvikling har i høj grad bidraget til, at virksomheder og offentlige 

myndigheder har kunnet indsamle og samkøre oplysninger om borgerne, således at man har 

kunnet effektivisere eller opnå et mere detaljeret kendskab til kunderne og dermed målrette 

sin kommunikation. Den langt større værdi, som personoplysninger og kundeoplysninger 

udgør i dag, afspejles fx direkte, når virksomheder (specielt teleselskaber) værdifastsættes, 

oftest i forbindelse med opkøbstilbud eller forestående frasalg, er det ikke mindst værdien af 

firmaets kundedatabase, der vurderes i kroner og øre. 

 

En fuldstændig implementering af RFID i detailhandelen vil, som beskrevet ovenfor, give 

detailhandelen kraftigt forbedrede teknologiske muligheder for at kontrollere og overvåge 

deres kunder og statistisk og logistisk få nye fordele. Men er der grund til, set ud fra et retligt 

perspektiv, at frygte, at den ny teknologi, dens anvendelsesmuligheder og de deraf afledte 

trusler vil true borgernes privacy? 

6.2 Hvilken retlig beskyttelse er at foretrække? 

For at sikre at RFID indenfor detailhandelen anvendes på en hensigtsmæssig måde til gavn for 

forbrugerne, er der ud over gode, gennemtænkte tekniske løsninger også behov for en retlig 

regulering, som kan understøtte dette mål. En retlig regulering kan være af forskellig karakter, 

men denne rapport vil fokusere på kerneproblematikken, nemlig spørgsmålet om beskyttelsen 

af privacy. Dette afsnit tjener det overordnede formål at analysere, hvilke mulige privacy 

problemer, der aktualiseres af RFID i alle dagligvarer, lige så vel som afsnittet danner 

grundlag for en diskussion af, hvorvidt der på denne baggrund skal tages evt. politiske 

og/eller retspolitiske initiativer. I det følgende anlægges således en retlig indfaldsvinkel som 

et supplement til den teknisk orienterede indfaldsvinkel, der i øvrigt bliver benyttet i denne 

rapport. 
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I indeværende rapport er det lagt til grund, at privacy er en værdi, der skal beskyttes. Rent 

sikkerhedsmæssigt forudsættes det derfor, at kravene til producenter der gør brug af RFID bør 

være udformet således, at den enkelte borger har en eller anden form for kontrol med sine 

egne data, og ikke kan udsættes for skjult overvågning. 

 

Institut for Fremtidsforskning udsendte I januar 1996 undersøgelsen Danskernes holdninger 

til informationsteknologi. Ifølge konklusionen i undersøgelsen beror befolkningens skepsis 

overfor informationsteknologi i almindelighed og personregistrering i særdeleshed på, om de 

modsvarende fordele ved en sådan registrering lægges offentligt frem. De adspurgte svarede 

således på spørgsmålene: 

    Ja Nej Ved ikke 

• Må det offentlige få flere oplysninger 35 % 61 % 4 % 

• Må det offentlige samkøre oplysninger 

fra forskellige registre  84 % 14 % 2 % 

 

Knap to tredjedele af de adspurgte svarer f.eks. nej til spørgsmålet om, hvorvidt det offentlige 

må få flere oplysninger. Godt en tredjedel svarer ja. Men hele 84 % svarer ja til, at det 

offentlige må samkøre, dvs. kombinere oplysninger fra forskellige registre for at uddrage et 

nyt informationsindhold heraf, med henblik på afsløring af socialbedrageri. 14 % svarer nej 

hertil.55 Undersøgelsen fra Institut for Fremtidsforskning viser, at det er vigtigt at lægge åbent 

frem, hvilke fordele der er ved at lade sig registrere, en oplysning som detailhandelen bør tage 

seriøst, når de skal oplyse deres kunder om den ny teknologi. 

 

En rapport fra konsulentfirmaet Capgemini illustrerer, hvor vigtigt det er at undersøge 

forbrugernes bekymringer i forbindelse med introduktion af ny teknologi.56 Formålet med 

rapporten var at afdække, om, og på hvilke områder, de europæiske forbrugere forholder sig 

kritisk i forbindelse med implementering af RFID teknologien i detailhandlen. De adspurgte i 

undersøgelsen tillægger beskyttelsen af privatlivets fred stor vægt, de er mere bekymrede over 

RFID end andre teknologier, og de lægger stor vægt på egen kontrol over teknologien57. En 

                                                 
55 http://www.itretten.dk/bog/13/ 
56 RFID and Consumers, Capgemini 2005, p. 12 
57 Se bilag 3, 4 og 5 for udvalgte resultater fra undersøgelsen 
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sikring af den efterspurgte privacy vil således formentlig få stor betydning for forbrugernes 

accept eller fravalg af RFID. Dette er en teknologisk udfordring, men privacy kan ikke sikres 

alene ved hjælp af teknologi og selvregulering. Retlig regulering evt. suppleret med et 

branchekodeks (et sæt uskrevne regler for god opførsel) vil således være nødvendigt til at 

understøtte målet om privacy. Med udgangspunkt i definitionen af privacy og ovenstående 

diskussion, skal den ønskede retlige beskyttelse stille følgende krav til anvendelsen af RFID: 

 

• Sikkerhed for at data ikke indsamles med ikke legitime hensigter 

• Ret til indsigt i hvilke data der er opsamlet om individet 

• Selvbestemmelsesret over teknologien og data 

• Oplysning om hvornår man indtræder i RFID-overvågede zoner 

 

I nedenstående afsnit gennemgås gældende dansk ret. Udenlandsk ret berøres ikke. Det 

diskuteres, hvorvidt den nuværende retlige regulering er tilstrækkelig til at sikre den ovenfor 

definerede ønskelige beskyttelse for forbrugerne ved indførelse af RFID teknologien i 

detailhandelen. Slutteligt perspektiveres der over, om der evt. bør foretages tiltag fx i form af 

revideret lovgivning eller et branchekodeks. Da der ikke er tale om et juridisk projekt, men et 

forretningsteknisk projekt, vil kun hovedtrækkene og principperne i dansk ret blive 

gennemgået. En decideret kommenteret gennemgang af enkeltlove vil der ikke blive tale om. 

6.3 Borgernes beskyttelse i dag i henhold til dansk ret 

Borgerne i Danmark er beskyttet mod udnyttelse af personlige oplysninger i Lov om 

behandling af personoplysninger (herefter LBP).58 Loven implementerer EU-direktivet om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger.59 Lovens udgangspunkt er, at den registrerede skal give sit 

samtykke, jf. § 6, dog ikke hvis den part der registrerer data forfølger en legitim interesse, 

som overstiger hensynet til den registrerede. 

                                                 
58 Loven blev indført som lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger 
59 (EFT 1995 L 281/31), som Parlamentet og Rådet vedtog den 24. oktober 1995 (95/46/EF). 
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Reglerne om persondatabeskyttelse er tæt knyttet til flere andre danske love, som alle har til 

formål at sikre beskyttelsen af privacy (privatlivets fred i dansk ret). Det nærmeste slægtskab 

findes i straffeloven.60 

 

Det retlige område for persondatabeskyttelse udgør i dag en meget omfattende og særdeles 

kompleks mængde af regler med uklare og ikke forbundne strukturer.61 Udover beskyttelse 

mod kompromittering af såkaldte følsomme oplysninger opstiller lovgivningen også grænser 

for, hvordan persondata skal behandles i forskellige situationer. I dag er udgangspunktet, at 

der gælder fælles regler om behandling af personoplysninger for private virksomheder og 

offentlige myndigheder. Der er i dag ingen retspraksis på området, idet der endnu ikke er 

truffet nogen afgørelser fra EF-domstolens side i henhold til nogle af de centrale 

grundsætninger, som direktivet bygger op omkring. 

6.3.1 Er lovgivningen dækkende? 

At lovgive på området for beskyttelse af personlige data har vist sig svært, specielt fordi 

udviklingen er gået fra stand-alone systemer til komplicerede online netværksstrukturer, hvor 

tilgang til et register kan ske fra flere computere. Samtidig kan registre dele oplysninger på 

tværs af strukturerne. 

 

Det er først og fremmest bestemmelser i LBP der har relevans, når det skal vurderes, hvorvidt 

dansk ret yder den nødvendige regulering i forhold til RFID teknologien, specielt som den 

tænkes anvendt inden for detailhandelen. 

6.3.2 Teknologineutral lovgivning 

LBP er formuleret teknologineutralt. Efter lovens § 1, stk.1, finder den anvendelse i forhold til 

enhver form for elektronisk persondatabehandling. I princippet skulle der derfor ikke kunne 

fremkomme nogen form for IT-anvendelse, som ikke ligger inden for lovens rammer. 

Problemstillingen er derfor ikke, om loven også gælder for RFID. Spørgsmålet er derimod, 

om lovens regler er tilstrækkelige til at sikre den ønskelige databeskyttelse i denne 

                                                 
60 I henhold til Straffelovens § 264d straffes den, der "uberettiget videregiver meddelelser ... vedrørende en 
anden persons private forhold ... der med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden". Derudover findes 
der regler om tavshedspligt indenfor den offentlige forvaltning jf. forvaltningslovens kapitel 8, Straffelovens §§ 
152c - 152f. 
61 Se bilag 1 for en overordnet gennemgang i punktform af reglerne for registeransvarlige 
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forbindelse, jf. de opstillede krav til privacy ovenfor. Hidtil har lovgiverne bevidst undgået 

teknologispecifikke love. Dette har fungeret udmærket indtil nu, men det kan ikke udelukkes, 

at en sådan løsning kan skabe problemer i en nær fremtid. 

6.3.3 Retlige standarder / generalklausuler 

Et karakteristisk træk ved LBP er, at mange af lovens bestemmelser er konstrueret som retlige 

standarder. Retlige standarder ses for det meste anvendt indenfor områder, hvor der er en 

kvalificeret instans, som kan udvikle denne praksis. Datatilsynet har, i henhold til lov om 

behandling af personoplysninger § 55, til opgave at varetage funktionen som klagenævn. 

 

§ 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god 

databehandlingsskik. 

 

Man har i lovens § 5 valgt at knytte en lovregulering til en retlig standard.62 

 

”Ved god skik-regler er der således tale om, at lovgiver bestemmer, at 

dommeren skal lade afgørelsen bestemme af, hvad der er en alment accepteret 

god opførsel inden for et bestemt område”.63 

 

Ved en sådan konstruktion opnår man, at et retsområde kan udvikle sig gennem enkeltsager, 

der med tiden danner en praksis på området. 

 

God skik indebærer, i forhold til RFID i supermarkeder, at der skal være et formål med 

anvendelsen, og at dette formål eksempelvis styrer, i hvilken udstrækning en tag skal være 

aktiv og dermed kunne indsamle data. Spørgsmålet om formålet er acceptabelt, besvares ikke 

af dette princip, men derimod af kravet om saglighed i § 5, stk. 2 i LBP. Loven bibringer 

således en klar sikkerhed for, at data ikke indsamles med ikke legitime hensigter. Ret til 

indsigt i hvilke data der er opsamlet om individet findes i LBP § 31, hvorefter en person på 

begæring kan få aktindsigt i, hvilke oplysninger der evt. behandles om vedkommende. 
                                                 
62 ” Den første større nordiske analyse af denne type regler blev foretaget af nordmanden  Ragnar Knoph i 
afhandlingen »Rettslige Standarder - særlig grunnlovens § 97« fra 1939. Knoph definerede begrebet retlig 
standard meget bredt til alle typer retsregler, der ikke direkte normerede retsstillingen, men overlod dommeren et 
skøn, og hvor dette skøn var styret af etiske overvejelser”. Sten Bønsing, U 2004 B 1-6 
63 Sten Bønsing, U 2004 B 1-6 
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Endelig er mulighederne for at videregive data reguleret i LBP § 6. 

6.3.4 Selvbestemmelsesret over teknologien og data 

Supermarkederne kan, som det er gennemgået i afsnittet om anvendelsen af RFID i 

detailledet, have mange legitime grunde til at anvende registrering og sporing inde i 

butikkerne. En sådan registrering og sporing kendes i dag fra det utal af 

videoovervågningskameraer, som er opsat overalt i butikkerne. Denne form for overvågning 

er i dag accepteret som en helt legitim måde at imødegå tyveri/svind64. RFID i alle varer vil 

sandsynligvis kunne sidestilles hermed, idet teknologien giver en række fordele som fx 

optimering af arbejdsgange. Sådanne teknologiske løft kan og skal lovgivningen ikke afspore. 

Men muligheden for som kunde at kunne passivisere tags er vigtig. Det er nemlig yderst 

tvivlsomt, om supermarkederne kan påvise legitime grunde, endsige etiske grunde, til at 

bibeholde et tag aktiv, efter at kunden har forladt butikken. LBP giver ikke direkte individet 

kontrol over teknologien, loven er jo som nævnt teknologineutral, men det vil næppe være i 

overensstemmelse med god skik ikke at tilbyde kontrol over tags, jf. LBP § 5, stk. 1. I 

henhold til samme bestemmelse vil det formentlig også betyde, at der påhviler 

supermarkederne en oplysningspligt. Også selvom der ikke i alle tilfælde vil være tale om reel 

identifikation af bestemte fysiske personer. Imidlertid er overvågningen af generiske 

produkter jo relateret til den kurv/vogn, man som kunde anvender. Det vil formentlig derfor 

kræve, at der ved indgangen, ligesom det er tilfældet med videoovervågning, opsættes skilte, 

som oplyser kunderne herom. 

6.3.5 Intellektuel ejendomsret over egne personlige oplysninger 

I diskussionen om hvordan persondata sikres bedst muligt, debatteres det livligt, i specielt 

amerikansk litteratur, hvorvidt persondata skal/bør betragtes som en slags intellektuel 

ejendom med dertil hørende ejendomsret. Principperne for en sådan ejendomsret kan 

genfindes indenfor immaterialretten. Dette ville formentlig ikke være nogen god ide, idet 

udbredelsen af RFID teknologien ville gå helt i stå. Der skulle desuden etableres alt for mange 

undtagelser, fordi helt legitime samfundsmæssige opgaver ville blive gjort svære eller 

umulige, fx. skatteopkrævning m.v. Ved at kunne kræve ejendomsret over sine persondata, vil 

de bedst stillede borgere have en fordel i forhold til de dårligst stillede, idet deres data ikke 

                                                 
64 http://www.etik.dk/p141.asp 
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ville have den samme værdi på markedet. Ejendomsret over egne persondata vil formentlig 

også af denne grund være en dårlig løsning.65 

6.4 Public relations - branchekodeks 

Ifølge Svend Erik Mølgaard, COOP Data, vil forbrugerne ikke i løbet af de næste fem år blive 

udsat for RFID tags på enkeltvarer. Det giver mulighed for, at detailhandlen selv i tide kan 

udvikle et branchekodeks, som vil være acceptabelt for alle. 

Hvis forbrugerne selv kunne bestemme, hvordan deres privacy skulle sikres, når den anvendte 

teknologi er RFID, ville de ifølge Ms. Nelson fra PriceWaterHouseCoopers bl.a. lægge vægt 

følgende områder:66 

 

• Kontrol over RFID tags 

• Mulighed for selvregulering af privacy-niveau. Forbrugerne skal kunne vælge aktive 

tags til. De skal ikke tvinges til at vælge fra for at sikre privacy (Opt. In / Opt. Out67) 

• Viden om hvilke fordele der er forbundet med teknologien, samt hvor alvorligt 

indgrebet i privacy måtte være 

• Løbende diskussion af standarder og privacy principper 

 

Der er en tydelig sammenhæng med tidligere gennemgåede undersøgelser. For at opnå en 

bred opbakning, skal forbrugerne have tillid til, at sikkerheden er på plads, og at der er fordele 

ved at bruge RFID-teknologien. Da teknologien er under konstant udvikling, vil et 

branchekodeks skulle tilpasses og opdateres konstant. Herunder kan ses projektgruppens bud 

på, hvilke områder der bør have særlig fokus: 

 

• Mærkning på emballage, såfremt produkter indeholder RFID-tags. Et standardiseret 

logo bør fremstilles 

• Oplysning om hvordan forbrugerne fjerner eller tilintetgør tags 

                                                 
65 Ifølge Mads Bryde Andersen blev ejendomsret over egne persondata anbefalet som en god ide i det daværende 
Forskningsministeriums rapport om ”Det Digitale Danmark” fra 2000. http://www.itretten.dk/bog/13/ 
Stephan Engberg, ObiVision, mener ligeledes, at ejendomsrett til personlige data kan være en god løsning, 
http://www.obivision.com/Lectures/It_i_alting_Hoering20041124.pdf 
66 http://www.pwc.com/Extweb/manissue.nsf/docid/A719424C533D35B485256D880077D346 
67 Det skal ikke være et tilvalg at sikre sig, men et fravalg. 
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• Generel information om RFID/EPC-teknologien, som kan skabe forståelse for 

anvendelsesmulighederne hos forbrugerne 

• Oprettelse af et forum hvor forbrugere og detailhandelen diskuterer anvendelsen af 

RFID/EPC 

6.5 Delkonklusion 

I det ovenstående er der gennemgået en række områder, der har betydning for en 

bedømmelse af LBP’s anvendelighed i forhold til RFID i detailhandelen. Som loven er 

konstrueret, dvs. teknologineutralt og med flere bestemmelser der er opbygget omkring retlige 

standarder, skønnes det, at det vil være muligt at tilpasse lovens regelsæt til nye IT-

anvendelser. At anvende retlige standarder indebærer, at loven, når det måtte ønskes, kan 

tilpasses til teknologi, der ikke var kendt da den blev udformet, fx RFID. 

Naturligvis kan der ske så store forandringer, at loven må ændres for at opfylde sit formål, 

men i vid udstrækning skulle Lov om Behandling af Personoplysninger være 

modstandsdygtig over for den teknologiske innovation inkl. RFID. 

 

Det kan konstateres, at der ligger en række udfordringer og venter i forbindelse med, at lovens 

bestemmelser skal fyldes ud. Derfor kræves en udstrakt grad af opmærksomhed fra særligt 

Datatilsynet, som er lovens tilsynsførende myndighed og som skal sikre at lovens 

overordnede formål varetages. 

 

Fremtiden vil uden tvivl bringe mere og mere registrering, og dermed også større risiko for 

udnyttelse af data endsige ulovligheder. Ulovligt salg af data kan ikke undgås, men reglen om 

samtykke i LBP § 6, stk. 2 regulerer meget præcist i hvilket omfang data må videregives. 

Det er projektgruppens vurdering, at RFID-teknologien i retlig henseende løbende bør 

behandles grundigt, hvorfor Datatilsynet bør have de nødvendige ressourcer til at følge med 

på dette felt. 
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Konklusion 

Målet med denne rapport har været at undersøge, hvorvidt RFID vil kunne udgøre en trussel 

for forbrugerens privacy i forbindelse med implementering af teknologien i detailhandlen. 

Såfremt det kunne fastslås, at truslen var reel, har det endvidere været målet at analysere, om 

der kan træffes modforanstaltninger, der mindsker eller helt eliminerer disse trusler.  

 

Projektgruppen konkluderer, at med hensyn til trusselbilledet, synes der at være en reel risiko 

for, at teknologien vil kunne misbruges og dermed påvirke den almindelige forbrugers ret til 

privatliv. Det står samtidig klart, at det er i forbindelse med indføring af RFID på 

produktniveau, at den virkelige trussel foreligger. 

 

Såfremt de enkelte produkter udstyres med RFID, kan der som minimum tales om tre 

forskellige områder, hvor teknologien kan skade forbrugeren. Disse kan inddeles i 

kategorierne ”uautoriseret gennemgang af ejendele”, ”overvågning” samt ”aktioner baseret på 

RFID” – hvor personaliseret markedsføring er et eksempel på sidstnævnte. Det vil altså være 

overfor ovenstående kategorier, at en indsats bør fokuseres for at mindske risikoen. 

 

Nogle vil ganske givet mene, at der i denne forbindelse ses spøgelser, når truslerne tegnes så 

skarpt op – ikke desto mindre er det projektgruppens opfattelse at det, i et tilfælde som dette, 

er bedre at tage udgangspunkt i at forebygge frem for at forsøge at helbrede, når skaden er 

sket. 

 

Det har vist sig, at der er mange forskellige fremgangsmåder til sikring af forbrugerens 

privacy. Alle de analyserede fremgangsmåder yder beskyttelse, men anvendelsesområderne 

har vist sig at være vidt forskellige. De to mest interessante tag-typer til beskyttelse af 

privacy, og dem som synes at have det største potentiale, er de såkaldte ”selective blocker 

tags”, samt de tags som baserer sig på kryptografi i en eller anden form. 

 

Selective blocker tags er i stand til at forhindre RFID-readeren i at aflæse EPC-nummeret, ved 

at simulere et meget stort antal EPC’ere, hvilket betyder, at readeren ikke vil være i stand til at 
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skelne mellem reelle og ”falske” numre. Dette betyder, at et RFID-tag, og dermed også 

personen som bærer det givne tag, ikke vil kunne registreres. Indgangsvinklen synes dog 

forkert, fordi et blocker tag som udgangspunkt manipulerer readeren, hvilket åbner op for 

visse misbrugsmuligheder. 

 

Protokolforslaget fra RSA om minimalistisk kryptering har, efter projektgruppens vurdering, 

en mere reel tilgang til privacy, fordi teknologien er baseret på kryptering af data i stedet for 

manipulation. Svagheden er dog, at protokollen ikke som udgangspunkt sikrer privacy, men 

lægger op til, at forbrugeren selv må tage initiativ til at kryptere sine data. Såfremt det 

oprindelige protokolforslag udvides til, at tags som udgangspunkt dræbes eller krypteres uden 

videre, også når kunden ikke har en kodegenerator, vil kunden som udgangspunkt få sikret sin 

privacy. Den væsentligste svaghed er dog, at teknologien kræver komplicerede og dyre tags, 

hvilket gør minimalistisk kryptering mindre attraktivt for detailhandlen. 

 

Der synes således ikke på nuværende tidspunkt at være nogen reel mulighed for beskyttelse af 

forbrugerens privacy. Teknisk er det uden tvivl muligt, men i praksis, er teknologien for ”low 

cost tags” ikke moden, hvad angår pris, størrelse og pålidelighed. 

 

Projektgruppen konkluderer desuden, at selvom teknologien i sig selv måtte sikre målet om 

privacy, vil et bagvedliggende regelsæt være en forudsætning for at målet kan opnås. 

 

Lov om Behandling af Personoplysninger er i denne sammenhæng anvendelig i forhold til 

anvendelse af RFID i detailhandelen og giver efter alt at dømme en god beskyttelse af 

privacy. Lovens teknologineutrale opbygning omkring den retlige standard om god 

databehandlingsskik sikrer, at det er muligt at tilpasse lovens regelsæt til den måde, hvorpå 

RFID kan tænkes anvendt indenfor detailhandelen, men også andre steder. 

 

Mht. tolkningsmulighederne i § 5 omhandlende god databehandlingsskik må det anføres, at 

der skal ”fyldes noget i” § 5, førend man kan tale om en decideret praksis på området. Med 

den manglende retspraksis og afgørelser i henhold til loven er det svært at sige noget konkret 

om grænserne for lovens anvendelse. På trods af dette vurderer projektgruppen, at der er tale 

om en god og fremtidssikret løsning. 



RFID – en privacy udfordring? ▪ Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther og Morten Rold ▪ IT-Universitet i København 

 50

 

Slutteligt skal det fremhæves, at det er projektgruppens opfattelse, at det vil være etisk såvel 

som moralsk rigtigt – også i et eventuelt branchekodeks - at tilstræbe at give forbrugeren 

mulighed for at selvregulere dennes privacy-niveau. Dette inkluderer, at forbrugeren som 

udgangspunkt skal være sikret ved brugen af RFID teknologien og ikke behøver at gøre noget 

aktivt for at opnå denne beskyttelse.  

 

Med en sådan tilgang vurderes mulighederne for en succesfuld implementering af RFID 

teknologien i detailhandlen som store og med potentialet til at blive til stor gavn for såvel 

forbruger som erhvervsliv.  
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Bilag 

Bilag 1 
 
Reglerne for registeransvarlige er som følger68: 

• Oplysninger skal behandles rimeligt og lovligt 

• Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og anvendes i 

overensstemmelse hermed 

• Oplysninger skal være relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til 

opfyldelse af de formål, hvortil de behandles 

• Oplysninger skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte 

• Registeransvarlige skal stille passende midler til rådighed for de registrerede med 

henblik på at ændre, slette eller blokere ukorrekte oplysninger 

• Oplysninger, hvormed fysiske personer identificeres, må ikke opbevares længere end 

højst nødvendigt 

• Hver medlemsstat skal i henhold til direktivet drage omsorg for, at der udpeges en 

eller flere offentlige myndigheder, der har til opgave at påse, at direktivet gennemføres 

korrekt. Hver tilsynsmyndighed har bl.a. til opgave at føre et opdateret offentligt 

register, således at de registrerede kan få oplyst navnene på alle registeransvarlige og 

den type behandling, de foretager. 

• I princippet skal alle registeransvarlige underrette tilsynsmyndighederne, når de 

behandler oplysninger. Medlemsstaterne kan fastsætte enklere regler eller undtage fra 

anmeldelsespligten for specifikke behandlingsformer, der ikke medfører særlige risici. 

Der kan ligeledes gøres undtagelser eller anvendes enklere regler, når en uafhængig 

embedsmand, der er ansvarlig for databeskyttelse, i overensstemmelse med den 

nationale lovgivning er blevet udpeget af den registeransvarlige. Medlemsstaterne kan 

forud for en behandling af oplysninger, der medfører særlige risici, kræve en 

forudgående kontrol, som skal gennemføres af tilsynsmyndighederne. Det er op til de 

enkelte medlemsstater at afgøre, hvilke former for behandling der medfører særlige 

risici.

                                                 
68 Databeskyttelse i Den Europæiske Union - Dialog med borgerne og erhvervslivet, DA EUROPA DIREKTE 
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Bilag 2 

 

 
Full RFID-tag authentication protocol 
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Bilag 3 
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Bilag 4 
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Bilag 5 
 

 
 


