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Både som privatpersoner og når vi er 
på arbejde rundt omkring i virksom-
heder og organisationer, bruger vi in-
ternettet til let – når som helst og hvor 
som helst fra – at tilgå og bruge ap-
plikationer, der ligger i ”skyen” (også 
kendt som ”cloud-applikationer”). Og 
som en konsekvens af COVID-19 er 
der opstået en stærk fjernarbejdskul-
tur, som har sat endnu mere fokus på 
brugen af cloud-applikationer.

Men hvordan sikrer vi adgangen til vo-
res applikationer i skyen – og dermed 
de data, de indeholder – samtidigt 
med, at det forbliver let og intuitivt for 
medarbejderne at tilgå dem? 

Med cloud-applikationernes indtog 
stiger virksomhedernes sårbarhed over 
for eksterne og interne trusler. I en 
undersøgelse svarer 56% af virksomhe-
derne, at de oplever at cloud-applika-
tioner er det største mål for cyberan-
greb mod virksomheden. 

Med dette whitepaper vil vi inspire-
re dig, der har et (med)ansvar for 
it-sikkerheden i jeres virksomhed, til at 
lægge en enkel og eksekverbar sik-
kerhedsstrategi for adgangen til jeres 
cloud-baserede applikationer. Nøg-
len, er adgangsstyring – eller Access 
Management – som ikke bare skal 
levere et højt sikkerhedsniveau, men 
også fungere på en måde, så bruger-
ne oplever teknologien som noget, 
der hjælper dem i deres hverdag og 
ikke som en forhindring, der skal over-
kommes eller måske ligefrem omgås. 

Vi vil samtidigt forsøge at komme hele 
vejen rundt om det aktuelle trusselsbil-
lede (både internt og eksternt), tekno-
logien i samspil med andre løsninger, 
brugervenlighed, sikkerhedsstrategi, 
implementering og ikke mindst gevin-
strealisering. 

God fornøjelse!

Kenneth Jeppesen
Thales Group

Tommy Petersen
ICY Security

Introduktion
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Skyen har gjort os mere 
effektive – og mere sårbare
Alt bevæger sig i disse år ud i skyen. 

Din virksomhed har brug 
for Access Management, 
når:

• I bruger mange 
cloud-applikationer

• I logger ind fra flerelo-
kationer

• I logger ind fra flere 
forskellige typer af 
devices

Kilde: Kenneth Jeppesen, 
Thales Group

Cloud-applikationer hjælper os til at 
gøre tingene smartere og hurtigere, 
men brugen af dem gør os også mere 
sårbare. I en undersøgelse udført af 
Cyberark1 angiver 56% af de adspurg-
te virksomheder, at cloud-applikatio-
ner er det primære mål for cyberan-
greb mod virksomheden. Årsagerne 
er, ifølge undersøgelsen, bl.a. mang-
lende sikkerhedsbeskyttelse (55%), 
manglende interne kompetencer 
(44%) samt manglende overblik over 
det samlede antal cloud-applikationer 
i virksomheden (43%). 

Endelig er brugen af virtuelle arbejds-
pladser boomet, siden verden blev 
ramt af COVID-19. Det stiller høje krav 
til it-sikkerheden og gennemsigtighe-
den i, hvem der logger på hvilke syste-
mer, hvorfra, hvornår og hvorfor. Og 
de krav kommer ikke til at forsvinde, 
når vi på et tidspunkt igen begynder 
at bevæge os fysisk rundt med  
vores laptop under armen. 

1 Jesper Stener Cybeark-kilde
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den proces, der består i at 
identificere, spore, kontrollere 
og håndtere autoriserede eller 
specifikke brugeres adgang til 
en virksomheds systemer,  
applikationer eller andre it- 
installationer. 

Begrebet omfatter alle de  
politikker, processer, metodikker 
og værktøjer, der kræves for at 
vedligeholde adgangs- 
privilegier i et it-miljø.2  

Kenneth Jeppesen 
Thales Group

2

Access Management er

Oversat fra https://www.techopedia.com/definition/ 
28004/access-management-am



7

ACCESS MANAGEMENT

Derfor skal der fokus på Access 
Management
Når vi skal identificere os overfor en cloud- 
(eller web-) applikation, indtaster vi som 
udgangspunkt (minimum) et bruger-id og et 
password. Vi gør det som regel uden at tænke 
videre over det og uden at være opmærk-
somme på, at personer med ikke-reelle hen-
sigter nemt kan følge efter os og udnytte de 
adgange, vi bruger.
 
Et af de absolut vigtigste værktøjer til at få styr 
på disse udfordringer er Access Management 
(eller på dansk: adgangsstyring). 
 
Egentlig er Access Management ikke noget 
nyt. Faktisk har vi benyttet os af teknologien, 
lige siden det første flerbruger it-system så 
dagens lys tilbage i 1961. Men i takt med at vi 
(for)bruger informationsteknologi på en stadigt 
mere avanceret måde, øger det behovet for 
adgangsstyring. Og derfor er det mere end 
nogensinde før aktuelt, at vi interesserer os for 
Access Management. 

En underskov af bruger-id’er 
En rapport fra World Economic Forum  slår fast, 
at en ”online”-forbruger i 2020 har op imod 
200 forskellige bruger-id’er (det tilsvarende 
tal var 92 i 2018). Disse bruger-id’er er i bund 
og grund blot digitale repræsentationer af os 
selv på individuelle web-applikationer, men 
deres antal og placering gør administrationen 
besværlig og brugen potentielt usikker. 

For at modvirke denne mangfoldighed af 
bruger-id’er (og passwords) ser man i stigende 

grad, at web-applikationer, hvor kravene til sik-
kerheden ikke er så høje, tillader autentifikati-
on vha. et genanvendeligt bruger-id som f.eks. 
et bruger-id til en social media platform såsom 
Google, Facebook, LinkedIn eller Twitter mv. 
På andre web-applikationer – som f.eks. dem 
fra banker og offentlige institutioner mv. – hvor 
kravene til sikkerheden er høje, anvender vi i 
Danmark vores NemID (som snart bliver erstat-
tet af det forbedrede MitID). 

”Bring-Your-Own” Identity
I de senere år har vi også set en bevægelse 
hen imod Self-Sovereign Identity (SSI), som kort 
fortalt er en digital identitet, der administreres 
af brugeren selv og ikke af en central autori-
tet. EU (Den Europæiske Union) er bl.a. i gang 
med at lancere sin egen SSI, som vil være 
anvendelig til entydig identifikation og auten-
tifikation i EU ved at understøtte eIDAS (elec-
tronic IDentification, Authentication and trust 
Services) standarden.
 
Mobilitet og trusler 
Vi er også blevet markant mere mobile. Vi 
kobler os på virksomhedens infrastruktur fra 
skiftende lokationer og med flere forskellige 
mobile enheder såsom laptops, tablets og 
smart phones. Men i takt med at de teknolo-
giske landvindinger har åbnet nye muligheder 
for os, har trusselsbilledet også ændret sig ra-
dikalt – og det vil det fortsætte med. I dag er 
spørgsmålet ikke længere, om en virksomhed 
bliver hacket, men mere et spørgsmål, hvor-
dan og hvornår den bliver det. 

3 Reimagining Digital Identity: ”A Strategic Imperative” World Economic Forum, 2020
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Brugervenlighed frem for alt
Vi er glade for teknologi, 
når teknologien er med til 
at løse en udfordring og 
kan gøre vores liv og hver-
dag lettere.

Men for at en løsning også 
skal opleves som en god 
løsning, skal den ikke bare 
løse de tekniske udfordrin-
ger, men også være bru-
gervenlig. En teknologi kan 
bygge nok så høje værn 
mod inde- og udefrakom-
mende trusler, men hvis 
den forstyrrer eller bremser 
brugerne i deres daglige 
opgaver og rutiner, er den 
i bedste fald et irritations-
moment og i værste fald 
en tilskyndelse til at finde 
på andre, ikke-reglemente-
rede måder at arbejde og 
skaffe sig adgang til syste-
merne på. 

I praksis handler brugervenlighed om at gøre 
adgangen til it-systemer så nem som mulig. 
Udfordringen for virksomheden er i den sam-
menhæng så blot, at brugervenligheden 
ikke må kompromittere it-sikkerheden. Det 

handler om, at brugeren 
skal kunne fungere trygt, 
uanset hvordan vedkom-
mende tilgår it-enheder 
og it-systemer, og at det 
foregår med et minimum 
af handlinger og afgivelse 
af informationer. 

Brugervenligheden skal 
dog også slå igennem på 
administrator- og system-
niveauet, idet Access Ma-
nagement-løsningen skal 
være nem at implemente-
re og ikke mindst, nem at 
administrere. 

Access Management 
er også noget, der kan 
leveres fra skyen. Hvis de 
interne ressourcer i it og 
it-sikkerhedsafdelingen er 
få, kan det være relevant 

for virksomheden at overveje en cloud-base-
ret Access Management-løsning. Her outsour-
cer man drift og vedligeholdelse af Access 
Management-systemet og skal alt andet lige 
kun forholde sig til rapporteringerne fra leve-
randøren og den løbende tilpasning af løsnin-
gen til virksomhedens it-sikkerhedsbehov. 

Vi implementerede Access 
Management, fordi vi ønskede 
at sikre de cloud-applikationer, 
vi bruger ofte, bl.a. Salesforce. Vi 
ville gerne vide, hvornår der blev 
logget ind i vores systemer, og 
hvad der skete under et login. Det 
var utroligt nemt at konfigurere 
løsningen, og efter at have arbej-
det med den et stykke tid kan vi 
konstatere, at det er let at ændre 
adgangspolitikker og sætte 
politikker op for nye brugergrup-
per og applikationer. Løsningen 
i sin helhed er nem at bruge, 
utroligt fleksibel og meget intuitiv, 
og vi kan drifte den uden tunge, 
interne kompetencer.

It-sikkerhedsansvarlig i 
modeproduktionsvirksomhed

8
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Løsninger og 
konsekvenser 
inden for 
Access 
Management
Access Management er blot en af de knap-
per, som virksomheden kan skrue på, hvis den 
skal øge sin it-sikkerhed. Derfor er det en god 
idé at træde et skridt tilbage og se på de løs-
ninger, der ellers er i spil, og på de konsekven-
ser, det har, alt afhængig af hvor, hvordan og 
hvor meget man skruer hhv. op og ned for bru-
ger- og adgangsstyringen, også kaldet Identity 
and Access Management (IAM). 

Stigning i angreb 
Over de senere år er der sket en stor stigning 
i antallet af især ”social engineering-” og 
”fishing-”angreb, hvor man på stadig mere 
udspekuleret vis bliver lokket til at afgive sine 
personlige informationer, hvorefter hackere 
kan bruge dem til at skaffe sig adgang (login) 
til f.eks. virksomhedens følsomme it-systemer 
og informationer. 

Hvem man er, hvad man ved, og hvad man 
har 
Det kan man dæmme op for ved at bede 
brugeren, der forsøger at logge ind i et it-sy- 
stem, om at validere, at han eller hun rent 
faktisk er den person, vedkommende udgiver 
sig for at være. Det foregår ved, at brugeren 
bliver bedt om at anvende flere ”faktorer” til 
entydigt at identificere sig selv under et login 

(også kaldet multi-faktor autentifikation). Det 
betyder, at man ud over noget, man ved (sit 
bruger-id og password), også skal bruge no-
get, man har (f.eks. en smart phone, hvor man 
kan modtage en PIN-kode). 

For at gøre det lettere for brugeren at identifi-
cere sig selv – og samtidigt øge sikkerheden – 
kan man også kombinere noget, man ved, og 
noget man har, med noget man er, ved f.eks. 
at bruge fingeraftryk, ansigtsgenkendelse eller 
lignende biometrisk identifikation (kendes også 
som ”passwordless” autentifikation). 

Og alt dette kan gøres situationsbestemt via 
regler, så det kun træder i kraft i det omfang, 
det er nødvendigt. 

Varianter af Access Management 
Der findes også forskellige varianter af Access 
Management løsninger. Privileged Access 
Management (PAM) løsninger sikrer og over-
våger adgangen til it-systemer for de privilege-
rede brugere. PAM er derfor et af de vigtigste 
værktøjer i forhold til at sikre imod angreb på 
virksomhedens it-infrastruktur, misbrug af føl-
somme informationer og ransomware mv. 

Customer/Consumer Identity and Access 
Management (CIAM) løsninger sikrer foruden 
adgangsstyringen også indsamlingen og bru-
gen af vores personlige data ifm. eksempelvis 
online-shopping og loyalitetsprogrammer. 
Virksomheden kan også optimere bruger- 
oplevelsen gennem intuitive og målrettede 
brugergrænseflader, der anvender brugerspe-
cifikke data – med en potentiel positiv effekt 
på forretningen til følge – samtidigt med, at 
den håndhæver brugerens råderet over egne 
data (i henhold til bl.a. EU’s persondatafor-
ordning, GDPR). Endelig er det også med til at 
styrke virksomhedens forsvar imod bedrageri 
og hvidvask. 

9
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Fremtiden er 
Zero Trust
Access Management er en stærk teknologisk 
foranstaltning i sig selv, men man opnår kun 
den fulde effekt af teknologien ved at imple-
mentere og administrere den med udgangs-
punkt i de rigtige it-sikkerhedsprincipper/kon-
cepter som f.eks. Zero Trust.
 
Zero Trust bygger grundlæggende på prin-
cippet om, at ”tillid er godt, men kontrol er 
bedre” og bliver i praksis implementeret ved, 
at man som udgangspunkt ikke giver adgang 
til noget, man ikke ønsker at give adgang 
til, uden at man har sikret sig en tilstrækkelig 
identifikation, og at adgangen begrænses til 
det, der er relevant og/eller tilladeligt.
 
Zero Trust kan implementeres på forskellig vis 
og kan ifølge NIST (National Institute of 
Standards and Technology) enten være  
identitetscentrisk, hvor adgangsstyring og 
Access Management spiller en afgørende  
rolle, netværkscentrisk, hvor sikkerheden 
håndteres i netværksinfrastrukturen, eller  
være en kombination af begge dele.

Analytics 
En anden vigtig foranstalt-
ning er at kigge på brugernes 
adfærd. Det er her, Analytics 
kommer ind i billedet. 

Analytics bruger data, som 
systemet i mange tilfælde i 
forvejen indsamler, til løbende 
at analysere brugerens ad-
færd og kan på baggrund af 
historikken varsle eller endda 
automatisk gribe ind med en 
mitigerende handling, når en 
brugers adfærdsmønster ad-
skiller sig fra det, som vedkom-
mende ellers er kendt for. 

Eksempler
Hvis et bruger-id, der normalt 
anvendes til at logge ind kl. 
8 om morgenen, pludselig 
bruges kl. 3 om natten eller 
bruges fra en anden enhed 
eller lokation end normalt, kan 
det meget vel være, at der er 
en god grund til det. Men nu 
bliver det opdaget, kontrolle-
ret og potentielt stoppet, hvis 
det ikke kan verificeres. 

Hvis et bruger-id først bliver 
brugt til at logge på fra Hjør-
ring, og lidt senere bruges i et 
login fra Kina, er det nok ikke 
noget, der vil kunne lade sig 
gøre i praksis (med mindre 
man er ”Superman”). Og det 
kan – eller bør – derfor udlø-
se en passende, automatisk 
handling.

10
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De tørre tal
Tal fra forskellige pålidelige kilder underbygger 
behovet for adgangsstyring. 

Ifølge en rapport fra World Economic Forum 
(WEF)4 skal den gennemsnitlige it-bruger i dag 
huske et sted imellem 25-85 forskellige pass-
words. 

Verizons seneste Data Breach Investigations 
Report5 viser, at over 80% af alle datalækager 
sker på grund af hacking og 37% på grund 
af identitetstyveri (bl.a. på grund af svage 
passwords). Ydermere sker 70% af alle angreb 
udefra, mens 30% kommer indefra. 

Den nyeste udgave af en Ponemon Institute 
rapport6 slår samtidigt fast, at en gennemsnitlig 
datalækage koster 3,8 mio. USD, og at det i 
gennemsnit tager op til 280 dage at opdage 
og lukke for den. 

Den førnævnte WEF-rapport fremhæver også, 
at op imod 90% af alle login-forsøg på kom-
mercielle hjemmesider (Retail) er ondsindede 
(men heldigvis lykkes ”kun” ca. 1% af dem). 

80% af alle angreb er rettet mod web-applika-
tioner (f.eks. i ”skyen”), og over 80% af kom-
promitterede data er personhenførbare data, 
som er bekostelige at miste.

Vi kan altså konkludere, at vi er udsat for 
væsentlige og konstante angreb, som er 
lette at gennemføre og svære at opdage, 
som kompromitterer de mest følsomme data, 
og som kan påføre virksomheden tab både 
økonomisk, på renommé og ”brand”. I lyset af 
disse fakta er det derfor interessant samtidigt 
at observere, at det stadigvæk er relativt få 
virksomheder, der har implementeret en pas-
sende Access Management-løsning. 

Tre årsager til, at du ikke skal vente med at 
implementere Access Management:

Trusselsbilledet stiger, 
og cloud-/web-

applikationer er specielt 
eksponerede for 

cyber-kriminalitet.

Kompleksiteten i infra-
strukturen stiger, og 

det bliver sværere og 
sværere at administrere  

og kontrollere 
brugeradgangen.

Datalækager er svære 
at opdage, går oftest 

ud over virksomhedens 
mest sensitive data og 

kan koste virksomheden 
dyrt både på økonomi, 
renommé og ”brand”.

1 2 3

4 “Passwordless Authentication” - The next breakthrough in secure digital transformation”, World Economic Forum, 2020
5 “Data Breach Investigations Report 2020”, Verizon
6  “Cost of a Data Breach Report 2020”, Ponemon Institute and IBM Security
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Organisatorisk modenhed
Eftersom misbrug af bruger-id og efterfølgen-
de kompromittering af data er noget, som 
mange professionelle organisationer vil ople-
ve, bør man som virksomhed grundlæggende 
have et overblik over: 

• Virksomhedens it-infrastruktur og bruger- 
populationer 

• De forretnings- og compliancemæssige krav, 
man skal opfylde 

• Minimumsniveauet for it-sikkerhed i branchen 

• De økonomiske og renommémæssige kon-
sekvenser af et angreb 

Med det som udgangspunkt har man en 
ramme for, hvad der grundlæggende bør 
gøres, og hvad konsekvenserne vil være af 
ikke at gøre noget. Det er også afgørende, at 
man tager stilling til, hvad man gør, hvis ens 
virksomhed bliver udsat for et angreb. Evnen 
til i tilstrækkelig grad at besvare de spørgsmål 
er i høj grad også et udtryk for en virksomheds 
modenhedsniveau. 

At nå et passende niveau af modenhed i 

forhold til Access Management er værd at 
stræbe efter. Undersøgelser på området har 
tidligere påvist, at virksomheder med en høj 
Identity and Access Management modenhed 
har væsentligt færre brud på sikkerheden 
sammenlignet med virksomheder, som har en 
lav modenhed. Det er selvfølgelig også, hvad 
man burde kunne forvente, men at de mere 
modne virksomheder samtidigt også sparer på 
deres teknologiomkostninger og er væsentligt 
mere produktive, er selvfølgelig yderligere væ-
sentlige argumenter til fordel for, at investere i 
mere modenhed på området. 

En del virksomheder mener, at de selv har ikke 
bare almindeligt, men endog særdeles godt 
styr på, hvem der logger sig ind i deres infra-
struktur. Virkeligheden viser dog, at det des-
værre ikke altid er tilfældet. Og selv om det på 
den korte bane kan synes omkostningstungt 
at skulle sikre de digitale adgange til virksom-
hedens for- retningskritiske systemer og data 
på et tilstrækkeligt niveau, er det en relativt 
lille investering sammenlignet med, hvad det 
koster at skulle genskabe eller tilbagevinde 
data, håndtere dårlig omtale og genopbygge 
virksomhedens renommé. 

Virksomheder med en høj (Identity and Access Management) modenhed op-
lever ca. halvt så mange indbrud, som virksomheder med en lav modenhed. 

De modne virksomheder sparer tilmed på deres teknologiomkostninger og er 
væsentligt mere produktiv.

Forrester
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Hvem overlader du 
Access Management til?
It-sikkerhed er et ”must”, men bliver desvær-
re af mange virksomheder opfattet som en 
”check box” øvelse. Anvender man i forvejen 
f.eks. Microsoft Azure, kan man lave Access 
Management direkte i denne. ”Check – så 
har vi styr på det”. Men det er langt fra givet, 
om det, man har, er tilstrækkeligt, og at det 
er forretnings- og brugervenligt og ikke mindst 
sikkert nok. Når Access Management-funk-
tionerne fra en større cloudservice-udbyder 
er en (integreret) del af et større service-ram-
meværk og ikke er udviklet som den grund-
læggende teknologi og funktion, får man ikke 
nødvendigvis ”armene rundt om” hele beho-
vet. 

En service-udbyder dækker med sin teknologi 
som regel primært sin egen service, sine egne 
platforme og tager herunder udgangspunkt i 
sin egen måde at opfatte verden på. Men det 
billede, som man på den måde får af it-sikker-
hedsbehovet, risikerer at blive for snævert og 
ikke afspejle hele virkeligheden. Virksomheden 
har brug for at ”se hele billedet”, så det er 
alle relevante aspekter af infrastrukturen, der 
inddrages, og ikke kun de elementer, som den 
toneangivende service-leverandør måtte 
stå for.

Praktiserer man denne form 
for ”tunnelsyn”, risikerer det 
også at gå ud over bruger-
ne, som kan opleve, at det 
kan være besværligt at 
logge på forskellige syste-
mer, alt afhængigt af om 
de er inden- eller udenfor 
service-rammeværket. Vi 
ved, at brugerne i sådan en 
situation lynhurtigt leder efter 
måder at eliminere evt. besvær-
ligheder på, f.eks. ved at bruge 
browsere eller anvende nemme pas-
swords (som kan være lette at bryde/gætte). 
Og de indlejrede Access Management-løs-
ninger understøtter heller ikke altid multi-faktor 
autentifikation. 

Som virksomhed risikerer man derfor at springe 
over, hvor gærdet er lavest. Denne handling 
kan også være næret af en personlig fore-
stilling om, at det er vanskeligt og besværligt 
at sætte en dedikeret Access Management 
løsning op til virksomheden. 

Man kan også vælge blot at stille sig selv 
følgende spørgsmål: Vil du lægge alle dine 
”æg” i kurven hos én leverandør, sammen 
med jeres øvrige cloudservice-leverancer? 
Eller vil du fordele dem blandt flere forskellige 
(bedst egnede) leverandører? 

Når vi leverer en Access Management løsning, 
fylder rådgivningen en del. Nøglen til succes 
ligger nemlig i at kigge grundigt ind i den virke-
lighed, som din virksomhed befinder sig i.
 
Oftest gør vi det igennem en traditionel 
gap-analyse, hvor vi kigger på jeres forret- 
ningsmæssige behov og jeres it-infrastruktur og 
indsamler information, f.eks. ved at interviewe 
relevante medarbejdere rundt omkring i or-
ganisationen, så vi kan fastslå, hvor I er i dag, 
og hvor I gerne vil eller bør bevæge jer hen. Vi 
bidrager i den sammenhæng naturligvis med 

vores syn på, hvad I kan og bør gøre, 
og hvordan I kommer i mål. 

Alternativt – og mere dynamisk 
– kan vi også lave forløb af 
mere operationel karakter, 
hvor vi så at sige ”lægger 
asfalten, mens vi kører på 
den”. Vi arbejder herunder 
ud fra konkrete operationel-

le scenarier, og undervejs i 
analysen holder vi stand-up 

møder, hvor vi præsenterer vo-
res observationer og kommer med 

konkrete forslag til interventioner, dvs. 
hvordan I bedst håndterer de udfordringer, 

vi identificerer undervejs. Det er en agil måde 
at arbejde på og gør, at man får håndteret 
kritiske svagheder hurtigt i stedet for at skulle 
vente på en færdig rapport. 
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Rådgivning og implementering
Når vi leverer en Access Management løsning, 
fylder rådgivningen en del. Nøglen til succes 
ligger nemlig i at kigge grundigt ind i den virke-
lighed, som din virksomhed befinder sig i.
 
Oftest gør vi det igennem en traditionel 
gap-analyse, hvor vi kigger på jeres forret- 
ningsmæssige behov og jeres it-infrastruktur og 
indsamler information, f.eks. ved at interviewe 
relevante medarbejdere rundt omkring i orga-
nisationen, så vi kan fastslå, hvor I er i dag, og 
hvor I gerne vil eller bør bevæge jer hen. 

Vi bidrager i den sammenhæng naturligvis 
med vores syn på, hvad I kan og bør gøre, og 

hvordan I kommer i mål. 

Alternativt – og mere dynamisk – kan vi også 
lave forløb af mere operationel karakter, hvor 
vi så at sige ”lægger asfalten, mens vi kører 
på den”. Vi arbejder herunder ud fra konkrete 
operationelle scenarier, og undervejs i ana-
lysen holder vi stand-up møder, hvor vi præ-
senterer vores observationer og kommer med 
konkrete forslag til interventioner, dvs. hvordan 
I bedst håndterer de udfordringer, vi identifice-
rer undervejs. Det er en agil måde at arbejde 
på og gør, at man får håndteret kritiske svag-
heder hurtigt i stedet for at skulle vente på en 
færdig rapport. 

Tre tips til at komme i gang med Access Management

1 2 3
Få rådgivning til at kortlægge 
din organisatoriske modenhed 

og udfordringens omfang.

Få kortlagt jeres brug af 
cloud-og on-premise (data 

center) applikationer.

Få klarlagt den måde, 
I håndterer identiteter og 

systemadgange på.



15

ACCESS MANAGEMENT

Implementering
Implementeringen af en Access Management 
løsning tager typisk udgangspunkt i virksomhe-
dens eksisterende it-infrastruktur, hvor der også 
tages hensyn til evt. andre eksisterende 
Identity & Access Management komponenter 
(f.eks. brugerstyring eller privilegeret adgangs-
styring). Det samme gælder også eksisterende 
sikkerhedssystemer til f.eks. Log Management 
(SIEM) og multi-faktor autentifikation.

Implementeringen starter med synkronisering 
af identiteter fra en autoritativ kilde, og der-
næst konfigureres og testes de grundlæggen-
de adgangspolitikker. Herefter involveres jeres 

it-sikkerhedsorganisation i at forfine reglerne 
for adgangsstyringen, f.eks. ved at stille krav til 
en rolle-baseret adgangskontrol, multi-faktor 
autentifikation, ”device-” og ”geo location” 
osv. 

Efter endelig test flyttes implementeringen til 
produktion, og adgangsstyringen udvides til 
at omfatte alle brugere og ressourcer, der er 
relevante i den første sprint, iteration eller fase. 

En fase 1-implementering tager typisk mellem 
2-4 uger, alt afhængig af omfang og komplek-
sitet.

Afrunding
Der er pres på virksomhedens it-sikkerhed. Stig-
ningen i fjernarbejde, som er fulgt i kølvandet 
på COVID-19 pandemien, betyder, at medar-
bejdere og andre brugere logger på uden for 
den sikkerhedszone, der sædvanligvis omgiver 
virksomhedens infrastruktur. 

De fleste virksomheder kigger desuden ind i et 
stigende antal cloud-applikationer, der også 
ligger uden for førnævnte sikkerhedszone. De 
færreste virksomheder har et reelt billede af 
deres applikationslandskab i skyen, og måden 
de og deres medarbejdere, samarbejdspart-
nere, kunder mv. bruger teknologi på, foran-
drer og udvider sig konstant. 

Endelig må vi konstatere, at hæren af 
cyberkriminelle vokser. Vi taler også her om en 
”pandemi” og de cyberkriminelles viden og 
opfindsomhed gør dem bedre og bedre til at 
udnytte de ”huller”, som virksomhederne og 
deres brugere efterlader. Og dette sammen-

surium af inde- og udefrakommende trusler 
udgør en stor risiko for virksomhederne. 

Access Management (adgangsstyring) er 
et effektivt værktøj til at løse mange af disse 
udfordringer. Access Management muliggør 
desuden forskellige ekstra sikkerhedstjek, så 
når f.eks. en bruger ønsker adgang til mere 
sensitive funktioner eller data, eller den digitale 
adfærd ændres, så kan brugeren automatisk 
blive bedt om at verificere sin identitet yderli-
gere – på en af flere forskellige måder. 

Access Management tilføjer også en højere 
grad af brugervenlighed, hvor brugerne vil 
opleve, at de ikke bliver forstyrret unødigt i 
deres daglige gøremål. Og administratorerne 
vil blive mødt med en løsning, der er nem at 
implementere, rulle ud og vedligeholde. Og 
alt det, til en omkostning, der ikke bør give 
anledning til hævede øjenbryn hos ledelsen. 
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