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Cyberkriminelle bliver stadigt mere opfind-
somme og finder nye, snedige veje ind i 
virksomhedernes sårbare data. Samtidig bliver 
datalovgivninger som fx GDPR mere og mere 
komplekse, og det efterlader et enormt pres 
på jer som offentlige og private virksomheder. 
I skal passe ekstra forsvarligt på jeres data, og 
I skal kunne dokumentere, at I rent faktisk gør 
det. Internt i organisationen er der risiko for, at 
de privilegerede brugere, der har adgang til 
jeres kritiske systemer, med eller uden forsæt, 
udfører hensigtsmæssige eller måske direkte 
ulovlige handlinger. 

Gartner dokumenterer i en nylig rapport, at 
hovedparten af sikkerhedsbrud og datatyve-
rier skyldes, at medarbejdernes adgange til 
virksomhedsdata bliver kompromitteret. Især 
går de cyberkriminelle efter jeres privilegerede 
brugerkonti, som giver adgang til virksomhe-
dens allermest personfølsomme og forretnings-
kritiske data. Når først cyberkriminelle er slup-
pet forbi en af jeres privilegerede brugere og  
videre ind i jeres systemer, står porten åben, 
og alt fra forretningshemmeligheder til  
følsomme oplysninger om jeres medarbejdere 
er i fare for at blive kompromitteret. 

Ingen virksomheder ønsker at blive udsat for 
sådanne hændelser, og derfor peger Gartner 
på Privileged Access Management (PAM) som 

et værktøj til at nedbringe faren for cyberan-
greb væsentligt. 

PAM kan nemlig løse en meget stor del af jeres 
og andre virksomheders udfordringer med 
ransomware. PAM fjerner ikke ransomware 
med et trylleslag, men kan nedbringe omfan-
get og den ødelæggende effekt af et cyber- 
angreb og bidrage til, at I kan dokumentere 
jeres compliance.

På trods af, at PAM rummer massevis af åben-
lyse fordele, og at implementeringen af løs-
ningen er relativt enkel og ikke kræver massiv 
indsats fra virksomhedens side, er teknologien 
stadig ikke særligt udbredt i danske virksom-
heder. Mit håb er, at dette whitepaper kan 
inspirere jer som CISO’er og CIO’er til at tage 
fat på PAM og dermed løse en del af de sik-
kerhedsudsfordringer, som eksisterer i dag, og 
som I kan forvente at møde i fremtiden.

Da jeg selv sad som CISO på den anden side 
af skrivebordet, måtte jeg implementere PAM 
reaktivt. Jeg håber, at I ved at læse whitepa-
peret vil overveje at bruge PAM til proaktivt 
at bygge værn omkring jeres privilegerede 
brugerkonti, før uheldet er ude.

Per Samuelsen
Senior Security Advisory, ICY Security

Introduktion til
Privileged Access Management 
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De indre og de ydre trusler
Jeres data er konstant i fare for at blive mis-
brugt, og truslerne kommer både indefra og 
udefra.

Indre trusler
De indre trusler opstår, når medarbejdere 
udfører ulovlige handlinger, især når det sker 
via de privilegerede adgange til systemerne. 
De fleste kan nok huske skandalen med den 
tidligere kontorfuldmægtig i Socialministeriet, 
Britta Nielsen, som tilbage i 2020 blev dømt for 
i en periode over 20 år at have flyttet 117 mio. 
kroner fra offentlige kasser og over på egne 
private konti. Det kunne hun, fordi hun havde 
privilegeret adgang i ministeriets systemer.

Uhensigtsmæssig omgang med privilegerede 
konti skyldes dog langt oftere utilsigtede men-
neskelige fejl. Det kan være, når medarbej-
dere med adgang til fx sagsstyringssystemer 
lagrer data under forkerte sager.

En PAM-løsning registrerer alle aktiviteter i 
systemerne i form af optagelser. I kan bruge 
optagelserne som dokumentation, hvis en 
medarbejder har gennemført en mistænkelig 
handling. Medarbejdere kan også selv bede 
om at få udleveret optagelser fra løsningen, 
så de på anmodning fra arbejdsgiveren kan 
redegøre for deres handlinger. Disse mulighe-
der bidrager i høj grad til opretholdelsen af 
virksomhedens compliance.

Ydre trusler
Trusler, der kommer udefra, er dog endnu 
mere massive end de interne trusler. Dag-
ligt foretager cyberkriminelle tusindvis af 
ransomwareangreb, der inficerer enheder 
og afpresser virksomhederne til at betale 
løsepenge, for at de igen kan få adgang 
til deres data. Eksemplerne herhjemmefra 
er også kendte. I 2017 blev Maersk ramt af 
Notpetya-ransomwareangrebet. Først blev 
shippinggigantens afdeling i Ukraine lammet, 
og derefter spredte angrebet sig til resten af 
firmaets forretning med enorme økonomiske 
tab til følge. Store koncerner som Demant, ISS 
og Blue Water Shipping er også blevet ekspo-
neret i pressen som ofre for cyberangreb. Og 
for nylig så vi, hvordan 176 af 7-Eleven- 
kædens butikker blev lagt ned af et massivt 
ransomware-angreb.

Vi oplever i øjeblikket, at CISO’er i stigende 
grad begynder at arbejde med IT-sikkerhed 
ud fra et ’assume breach’-perspektiv. Det vil 
sige en forventning om, at deres organisation 
allerede er kompromitteret. Med dét som  
udgangspunkt iværksætter de de nødven- 
dige foranstaltninger. Bl.a. arbejder de ud fra 
et Zero Trust-princip, hvor organisationen hele 
tiden skal validere, om brugeren nu også er 
den person, som han eller hun udgiver sig for 
at være. Der bliver altså etableret en valide-
ring forud for, at eksempelvis kritisk infrastruktur 
eller data skal tilgås eller behandles.

Muligheden for at dokumentere, 
hvilke privilegerede brugere der 
foretager sig hvad i systemerne, 
bidrager til at opretholde virk-
somhedens compliance.
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I dag er evnen til at beskytte forretningskritiske 
data og kundeoplysninger nøglen til at drive 
en forretning, som kunderne kan have tillid til.  
Privileged Access Management (PAM) kan i 
væsentlig grad være med til at reducere de ri-
sici, der opstår, når medarbejdere – i god eller 
ond tro – handler uhensigtsmæssigt, eller når 
cyberkriminelle udfører hackerangreb. 

Derfor skal I også betragte PAM som en inve-
stering i jeres forretning og 
gode renommé.

Sporbarhed
De fleste virksomheder har 
konti, som deles af flere 
medarbejdere. Det kan fx 
være administratorkonti 
til netværkskomponen- 
ter, servere og directory 
services. Når flere med-
arbejdere er sammen om den samme konto, 
kan det være svært at spore, hvem der faktisk 
går ind i systemerne, og hvem der har udført 
handlingerne derinde. Nu kan fysiske personer 
altså blive stillet til ansvar for deres handlinger 
på baggrund af dokumenterbare data. Det er 
et effektivt værn mod misbrug af fælleskonti 
og et stærkt kort at trække over for en ekstern 
IT-revisions spørgsmål til anvendelsen af fælles 
brugere.

Afværgelse af hackerangreb
PAM er også et godt værktøj, når det handler 
om at stoppe forskellige typer af hackeran-
greb. Teknologien forhindrer nemlig hackere 
i at udvide deres rettigheder, når først de har 
skaffet sig adgang til IT-infrastrukturen. Det 
sker bl.a. ved hjælp af password-rotation, som 
betyder, at medarbejderne ikke på forhånd 
kender passwords. Dermed kan ondsindede 
personer ikke narre passwordet fra medarbej-
deren ved at bruge velkendte teknikker som 
phishing eller på anden vis få kendskab til et 
password til en privilegeret konto. For et er, at 
password’et skifter ofte, en anden modforan-

staltning er, at passwordet ikke nødvendigvis 
er kendt af en person, men blot opbevares 
i PAM-løsningen og automatisk anvendes til 
at få adgang til de ønskede ressourcer med 
privilegerede rettigheder.

Når en medarbejder ikke behøver at kunne 
huske passwordet, men i stedet selv bliver  
”husket” af PAM-løsningen, begynder I at 
kunne bruge mere komplekse passwords og få 

udskiftet passwords oftere.

Igen er det en stærk foran-
staltning imod, at de privi-
legerede konti udnyttes af 
ondsindede personer, og 
dermed bliver de mindre 
attraktive som hackermål.

Just-in-Time Access 
De senere år har der 

været stigende fokus på Just-in-Time-Access 
(JIT-Access). Det er en metode, man bruger 
til at kontrollere, hvornår en administrator eller 
ekstern konsulent får privilegeret adgang til 
IT-infrastrukturen. Hvis en medarbejder ikke har 
et reelt ærinde inde på serveren, så får han 
eller hun ikke kendskab til eller mulighed for at 
anvende det aktuelle password og kan derfor 
ikke opnå adgang.

Flere sikkerhedslag
Når I sætter jer selv i kontrol over de enkelte 
identiteters rettigheder, opnår I flere sikker- 
hedslag i jeres organisation og bliver dermed 
sværere at hacke ind i, fordi hver identitet kun 
har begrænset adgang til følsomme områder. 
I bestræbelserne på at stjæle eller destruere 
så meget data i systemet som muligt vil en 
hacker typisk forsøge at få adgang til konti 
med flest mulige adgange. Ved at begræn-
se og overvåge adfærden samtidig med at I 
kontrollerer mængden af tildelte rettigheder, 
kan I mindske skaden ved et eventuelt hacker-
angreb og i visse tilfælde helt blokere det.

De vigtigste principper i  
Privileged Access Management

Med en PAM-løsning kan I  
anvende mere komplekse  
passwords og få udskiftet  
passwords oftere. På den  
måde bliver I et mindre  
attraktivt hackermål.
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Privileged Access Management 
er det vigtigste sikkerhedsprojekt

I en CISO eller CIO’s virkelighed vil et PAM- 
projekt lægge sig i slipstrømmen af en lang 
række andre sikkerhedsinitiativer såsom 
27001-implementeringer, beredskabsplaner, 
SIEM-tools mv. 

Ifølge Verizons Data Breach Investigations 
Report fra 20221 skyldes 42% af alle lækager 
misbrug af stjålne bruger-id’er (credentials). 

Ransomware stiger markant og tegnede sig 
sidste år (2021) for 25% procent af alle læ-
kager. Så relevansen af en løsning, der kan 
dæmme op for nogle af disse kedelige ten-
denser, er til at få øje på. 

Analysehuset Gartner har senest i april i år 
(2022)2 peget på PAM som et cyberforsvars- 
projekt, I som virksomheder bør prioritere højt. 
Samtidig understreger Gartner, at der er tale 
om et projekt, som kræver en gennemført tek-

nologistrategi, så alle jeres aktiver og platfor-
me bliver en del af PAM-implementeringen. 

Vi ser hver dag talrige eksempler, hvor im-
plementeringen af PAM ville kunne gøre en 
markant forskel i virksomhedernes forretning. 
Både ift. sikkerhed og compliance, men også 
når det gælder effektivitet. Engang blev vi 
kaldt ud til en virksomhed med 7.500 servere. 
Desværre vidste virksomheden kun, hvem der 
ejede de 700. Så når de skulle have fat i de 
resterende 6.800 servere var der ingen, der 
vidste, hvem de skulle spørge. Vi ved af erfa-
ring, at der altid vil være nogle privilegerede 
brugere på nogle af serverne, og det er vigtigt 
at kunne identificere dem og slå fast, om de 
kan tåle at få passwords skiftet, hver gang de 
har været i aktion. Derfor bliver PAM-projekter 
ofte en driver for at få sat skub i ITSM og/eller 
CMDB projekter eller i hvert fald få forbedret 
organisationens asset management processer.

42% 
af alle lækager skyldes 

misbrug af stjålne 
bruger-id’er (credentials). 

Ransomware stiger 
markant og tegnede 
sig sidste år (2021) for 

25% 
af alle lækager

12022 DBIR – Data Breach Investigations Report", Verizon
2Why and how to prioritize Privileged Access Management”, Homan Farahmand, Gartner, 12. april 2022.

Verizon
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På randen af gennembrud?
For nogle år siden holdt jeg et oplæg på en 
konference. En af tilhørerne henvendte sig ef-
terfølgende til mig og spurgte ”Per, da du var 
CISO i en stor virksomhed, var PAM så noget af 
det første, du implementerede?”

Jeg må indrømme, at jeg på det tidspunkt, 
han refererede til, ikke engang var klar over, 
at der fandtes en PAM-teknologi. Og jeg 
fornemmer, at mange CISO’er har det på 
samme måde i dag. De bombarderes med 
bud på effektive sikkerhedsløsninger, der alle 
kæmper om at stå øverst på listen, når der skal 
investeres i ny teknologi. Som CISO har man 
som regel en grundlæggende forståelse for 
teknologi, men det er sjældent, at man også 
er den, der driver teknologiske projekter. Beho-
vet for en løsning som PAM opstår som regel 
i kølvandet på en driftssituation, og derfor vil 
PAM som udgangspunkt være et tværorga-
nisatorisk projekt. Og det er i sagens natur lidt 
mere kompliceret.

Beskeden udbredelse
PAM har eksisteret som teknologi i mange år, 
men er stadig at betragte som greenfield.

Der eksisterer ikke en samlet opgørelse over 
antallet af virksomheder i Danmark, der aktuelt 
kører en aktiv PAM-løsning. For to år siden var 
der tale om ca. 40, og der er ingen tvivl om, 
at tallet vil stige markant i de kommende år. 
Men generelt er der brug for endnu flere tiltag, 
der beskytter de privilegerede brugere mod at 
falde i de ondsindedes hænder. 

De PAM-projekter, der blevet implementeret, 
er primært at finde i den finansielle sektor, som 
er kendetegnet ved en høj grad af regulering 
og dermed strenge krav til compliance.  

PAM’s berettigelse 
Et stadigt mere komplekst trusselsbillede gør 
det nødvendigt for CISO’en at sætte ind på 
flere fronter og styrke virksomhedens cyber- 
sikkerhedsmiljø over en bred kam. Med evnen 
til at optimere ift. både interne og eksterne 
trusler bør PAM indtage en plads i den absolut-
te top af prioriteringslisten. Ikke mindst i lyset af, 
at sikkerhedskontrollen kan implementeres og 
idriftsættes inden for relativt kort tid og med en 
omkostning, der ikke bør skræmme en CISO 
eller en CIO med et fornuftigt IT-sikkerhedsbud-
get.
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Implementering af et 
PAM-projekt

Hver gang en ny teknologi bejler til en virk- 
somheds IT-sikkerhedsmæssige gunst, melder 
spørgsmålet sig naturligt fra CISO’en: Hvad er 
omfanget af projektet?

Et PAM-projekt med ICY Security ved roret 
indledes altid med en workshop af én til to 
dages varighed. Her diskuteres kompleksiteten 
i virksomhedens risikobillede, IT-miljø, sikker-
hedskrav, indsigter og dokumentation, som er 
parametre, der varierer meget fra virksomhed 

til virksomhed. Af samme grund er et PAM-pro-
jekt, der bærer ICY Securitys stempel, aldrig 
et standardprojekt, ligesom dets udrulning 
heller ikke er betinget af en samling af drift og 
sikkerhedsprojekt, sådan som det ellers ofte er 
tilfældet.

Den samlede vurdering fra workshoppen map- 
pes op i et af de fire prædefinerede scenarier, 
som ICY Security har identificeret som ramme 
for PAM-projekter.

Et eksempel på et Tier 2-projekt kunne være sikring af 500 Windowsservere, hvor omkostningerne, 
udover konsulenttiden fordeler sig på en licens samt et årligt fee. Ved komplet skræddersyning vil 
der komme ekstra omkostninger til. 

Det vil således stå helt klart for virksomheden, hvor lang tid implementeringen og lanceringen af 
den privilegerede af PAM-løsningen tager.

Projekttype Projektvarighed – estimat

Tier 1 – minor 15-25 dage

Tier 2 – medium 25-35 dage

Tier 3 – large 35-45 dage

Custom X antal dage
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Opsummering

I mængden af sikkerhedsløsninger i markedet 
står Privileged Access Management (PAM)
frem som en løsning, der adresserer flere 
markante udfordringer hos virksomheder og 
organisationer: Den gør det muligt at identifi-
cere, hvilke medarbejdere med privilegerede 
adgange, der arbejder i systemerne, og hvad 
de foretager sig derinde. Det er særligt vigtigt 
ift. compliance, idet dokumentation for bru-
geradfærd kan trækkes ud fra systemet, fx i 
forbindelse med IT-revision.

PAM sikrer, at det kun er medarbejdere med 
reelt ærinde i systemet, der får adgang. Det 
gør det mere besværligt og mindre attrak-
tivt for cyberkriminelle at forsøge sig med 
ransomwareangreb. Og dermed er en meget 
væsentlig del af de cyberudfordringer, som 
virksomheder og organisationer står med i 
dag, på vej til at blive løst.

Alle fordele knyttes sammen i PAM-løsningen, 
som både tidsmæssigt og økonomisk er et 
overkommeligt projekt.
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Automatisk udskiftning af 
passwords sikrer, at det 
kun er medarbejdere med 
reelt ærinde i systemet, 
der får adgang. 
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