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Hvert eneste år udkommer Danmarks Statistik
med en opgørelse over danskernes it-vaner. Og
hvert eneste år bekræftes it-
sikkerhedsansvarlige i deres fordom om
danskernes it-sikkerhedshygiejne – eller mangel
på samme: 67% genbruger kodeord på tværs af
apps og tjenester. Og op imod en femtedel
benytter den samme adgangskode til alle deres
tjenester og apps, herunder NemID, mails og
sociale medier.

Introduktion

81 procent af alle it-sikkerhedsangreb sker på
grund af manglende adgangssikkerhed, herunder
dårlige kodeord, der giver kriminelle adgang til
selv de mest sikre netværk. Og selv når
virksomheder ikke rammes af et nedbrud, så
resulterer dårlige kodeord og mangelfuld access
management stadig i store omkostninger for
virksomhederne.  

Det er et meget alvorligt sikkerhedsproblem.
Implikationerne af disse it-vaner er, at it-
kriminelle blot skal aflure ét kodeord, og så er
der frit spil på samtlige platforme og tjenester –
herunder adgang til personens arbejdsplads. 

"Implikationerne er (...) at kriminelle
blot skal aflure ét kodeord, og så er
der frit spil..."

Bruger de samme adgangskoder
på arbejdspladsen, som de gør
privat.

57%

For de dårlige vaner tages med på arbejde, hvor
Office 365-koden i 57 procent af tilfældene
ikke er anderledes end koden til e-conomic-
kontoen, som igen ofte er den samme til at
logge på den ansattes Facebook-profil. 

De seneste år er virksomheders brug af SaaS og
cloud-tjenester eksploderet. Det har bragt
enorm økonomisk vækst med sig. Men den
øgede produktivitet har også en bagside. Jo
flere tjenester en virksomhed bruger, jo flere
adgangskoder er i brug, og da 81% af alle
databrud involverer kompromitterede
adgangskoder, resulterer dette i et alvorligt IT-
sikkerhedsproblem.

Risikofyldte it-vaner
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https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=39431&sid=itbef2021


OVERVIEW

According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a company's
activities throughout the preceding year.
Annual reports are intended to give
shareholders and other interested people
information.

Årsagerne til
databrud
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Andre årsager
19%

Svage adgangskoder
81%

Og den adfærd har konsekvenser. Op imod 81
procent af alle it-sikkerhedsangreb i virksomheder
sker på baggrund af manglende adgangssikkerhed,
herunder dårlige adgangskoder. 

Hvad er dit alarmsystem
værd, hvis tyven har
koden til alarmen?

Svage adgangskoder og systemer er som åbne
døre for it-kriminelle, og selv ikke det mest
avancerede it-forsvarsværk kan holde it-
kriminelle ude, hvis de har adgangsoplysninger –
fuldstændig som et dyrt og avanceret
alarmsystem intet er værd, hvis en indbrudstyv
har nøglen til din fordør og koden til alarmen. 

Netop derfor bør det være alle virksomheders
førsteprioritet at sikre alle virksomhedernes
kontaktflader, og fjerne alle gener for de ansatte,
som lægger op til at omgå virksomhedens it-
sikkerhed. 

4.406 adgange til
virksomhedens
infrastruktur

I takt med at virksomheder benytter sig af stadig
flere tjenester, ydelser, cloud-applikationer og
SaaS-udbydere, stiger antallet af virksomhedens
kontaktflader – punkter, hvor virksomhedens
ansatte skal logge ind for at kunne udføre deres
arbejde.

Undersøgelser har kortlagt, at en
gennemsnitvirksomhed med 288 ansatte
benytter over 185 applikationer – som i
gennemsnit genererer 4406 adgangskoder
fordelt på virksomhedens ansatte. 
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https://duo.com/decipher/stop-the-pwnage-81-of-hacking-incidents-used-stolen-or-weak-passwords


81%

89%

99%

57%

33%

Hjælp dine medarbejdere med at
holde god password-hygiejne.

3 råd til at styrke din
virksomheds adgangssikkerhed

Anvend MFA på alle services, hvor
det er tilgængeligt.

Kortlæg alle medarbejderadgange

Det er altså 4406 veje ind til virksomhedens
infrastruktur, som hver især – i en perfekt
verden – skal være beskyttede af unikke koder
på minimum 12 cifre efter alle kunstens regler.

Vejen ud af denne risikofyldte udvikling er
uden tvivl bedre overblik og synlighed over de
digitale tjenester og logins, der er tilknyttet
virksomheden.

It-ansvarlige bør kortlægge alle
virksomhedens touchpoints og indgange, så
man løbende kan være sikre på, at der ikke
står døre åbne i form af dårlige eller allerede
kompromitterede kodeord. 

Derfor gælder det om at kortlægge alle
tjenester, services og ydelser, som kræver
login – også dem der kun logges på en til to
gange om året. Når det kommer til it-
sikkerhed, og særligt adgangssikkerhed, kan
selv det mindste "hul i osten" føre alvorlige
konsekvenser med sig.

Det er i gennemsnit 15 unikke adgangskoder,
som den ansatte skal huske, hvilket de færreste
kan. Og det er grunden til, at ansatte ofte vælger
at benytte den samme kode på tværs af alle eller
flere platforme og tjenester, eller benytte
kodeord, som er afarter af den samme, men med
minimale ændringer. Dette er let at brute force
for it-kriminelle, og det er en metode, som vi ser
ske alt for ofte. 

Problemet er så stort, at giganter som Apple nu
indbygger automatiske advarsler, hvis du
benytter de samme koder for mange steder, eller
hvis dine benyttede kodeord er blevet opdaget i
et af de massive datalækager, som fra tid til
anden optræder på nettet til salg. 

Synlighed giver bedre
adgangssikkerhed

af alle virksomheder er allerede
blevet hacket.

Bruger de samme adgangskoder
på arbejdspladsen, som de gør
privat.

af alle databrud skyldes svage og
genbrugte adgangskoder

af tidligere medarbejder har
fortsat adgang til virksomhedens
services.

af alle databrud kan forhindres
med 2FA-beskyttelse.
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5 it-sikkerhedstal alle it-
ansvarlige bør kende.
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Shadow IT er svært at forebygge, da det  findes i
mange former. Data viser, at 80 procent af
adspurgte medarbejdere indrømmer at bruge SaaS-
løsninger, der ikke er godkendt af it-afdelingen. 

Det kan være noget ufarligt som
billedredigeringssoftwaren Canva, men det kan også
være brugen af usikre lagringstjenester som
Dropbox, hvor forretningskritisk data gemmes, da
det er lettere at tilgå end virksomhedens egne
servere.
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Den åbenlyse løsning er at indføre strenge
password policies, som ansatte skal overholde
for at tilgå data og services. Det kunne være et
krav om længde og kompleksitet, ny
adgangskode hvert halve år og brug af
tofaktorgodkendelse via eksempelvis en SMS-
service. 

Strengere
sikkerhedspolitik er ikke
løsningen

Og den slags problemer danner grobund for
shadow IT – it-løsninger som foretages uden it-
afdelingens viden og godkendelse. Nye trusler,
som skabes udelukkende på grund af it-
afdelingens forsøg på at hæve
sikkerhedsniveauet. 

"35 procent af adspurgte
medarbejdere siger, at for at kunne
løse deres arbejde, må de undgå
virksomhedens it-sikkerhedspolitik."

Problemet er, at det alt sammen er nye
gnidninger for de ansatte – medarbejdere vil
som udgangspunkt beskytte virksomheden, men
de er ansat til at løse et problem, sælge eller
supportere kunderne, og derfor nedprioriteres
it-sikkerheden, så snart den bliver en hæmsko
for deres almindelige arbejde. 35 procent af
adspurgte medarbejdere siger, at for at kunne
løse deres arbejde, må de undgå virksomhedens
it-sikkerhedspolitik.

Shadow IT: Omfang og
konsekvenser

Det ses blandt andet fra
en undersøgelse fra
SecureAuth, som
konkluderer, at over 63
procent af medarbejdere
er modvillige eller direkte
undgår
tofaktorgodkendelse,
selvom det er et krav fra
it-afdelingen.

modarbejder brugen af
tofaktorgodkendelse.

Shadow IT resulterer også i, at der i stigende
grad er loginsteder, som it-afdelingen ikke har
overblik over, og dermed endnu flere steder,
hvor ansatte kan genbruge logins. Sker der
eksempelvis et hack hos Canva – og det skete
faktisk i 2021, hvor 4 millioner logins blev
lækket – kan lækkede logins altså være nøglen
ind i andre af virksomhedens kritiske services.
Og problemet bliver kun værre, når ansatte
begynder at dele deres logins imellem hinanden.

Data viser, at knap 41 procent af ansatte
indrømmer at have delt kodeord internt. Det
sparer måske penge på licenser, men det betyder
også, at it-afdelingen ikke har mulighed for at
vide, hvem der har adgang til hvad og hvornår,
hvilket fører til, at over 89 procent fortsat har
adgang til tidligere arbejdspladsers brugerkonti
længe efter jobskifte. 

Flere tjenester, større risiko
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Shadow-it &
Adgangssikkerhed

af IT-investeringer
foregår uden tilladelse

fra IT-afdelingen.

antallet af tjenester i
brug i virksomhed

af medarbejdere
indrømmer, at de

bruger 
 ikkegodkendte

digitale tjenester.

Hvorfor? Fordi det er nemmest. Og det er netop
problemet. Adgangssikkerhed og Shadow-it er blevet et
kolossalt it-sikkerhedsproblem, fordi kompleksiteten af
cyberkriminalitet har overhalet sikkerheden af de
traditionelle metoder, vi bruger til at sikre vores digitale
færden, såsom adgangskoder. 

Den daglige brug af adgangskoder er en alvorlig it-
sikkerhedsrisiko alene af den grund, at vi som
mennesker på grund af vores begrænsede hukommelse
har svært ved at vedligeholde stærke og unikke
adgangskoder på tværs af tjenester. Og eftersom vi så
fortsat bruger flere og flere cloud-tjenester (som kræver
nye loginoplysninger) til at udføre vores arbejde, bliver
risikoen for databrud og cyberangreb kun større med
tiden.

Det estimeres, at hver virksomhed har
10x så meget Shadow-IT, som de har af
kendt cloud-brug.

10x

af medarbejdere omgår virksomheders

sikkerhedspolitik for at udføre deres

arbejde effektivt.

35%

Tal for en gennemsnitlig virksomhed  i Europa

Dine ansatte bruger
adgangskoder, der er lette
at gætte.

185

Største årsag
til databrud

Andre årsager
19%

Svage adgangskoder
81%

Sådan forebygger du
shadow-it
Ansatte bruger finder og bruger eksterne
digitale tjenester til at løse deres
arbejdsopgaver, fordi de løsninger og
værktøjer, de har adgang til, ikke er
tilstrækkelige.
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En af måderne til at forebygge shadow-it
er ved at komme dine ansatte i forkøbet.

Undersøg (og hør ansatte) hvilke
arbejdsopgaver, de potentielt kunne finde
på at finde eksterne digitale tjenester til at
løse - og kom dem i forkøbet med en
brugbar og sikkerhedsgodkendt løsning, På
den måde forhindrer du, at ansatte ender
med at bruge eksterne løsninger, der
potentielt kunne skade din virksomhed.
Samtidig viser du også dine ansatte, at du
er interesseret i gøre deres hverdag så
gnidningsløs som mulig.



Nulstillede kodeord
koster penge

Tvungne, komplekse kodeord er en omkostning,
endda uden indblanding fra it-kriminelle. Ifølge
Gartner Group handler mellem 30 og 50 procent
af alle henvendelser til it-serviceafdelingen i en
given virksomhed om nulstilling af glemte
kodeord. Og når man har over 185 applikationer,
så er det ikke altid ligetil. 

"Store amerikanske virksomheder
vurderes at spilde op imod en million
dollars om året – bare på nulstilling
af kodeord."

Det betyder, at medregnes alt, koster en
nulstilling af kodeord omkring 500 kroner i
spildtid og dermed tabt arbejdsfortjeneste og løn
til it-afdelingen, som har mere vigtige ting at
tage sig til end at nulstille adgangskoder. 

I alt spilder it-afdelingen knap 12 minutter på
hver eneste nulstilling af et kodeord, og er du en
virksomhed med 1000+ ansatte, så kan du selv
lave regnestykket.  Det er tid, som it-afdelingen i
stedet burde bruge på at forretningsudvikle.
Store amerikanske virksomheder vurderes at
spilde op imod en million dollars om året – bare
på nulstilling af kodeord. 

Medarbejderne ændrer
ikke adfærd af sig selv

Tal fra Deloitte viser, at 2020 og 2021 var
gyldne år for ransomware-angreb, hvor det
særligt har været EMONET- og RYUK-
ransomware-typerne, der har ramt danske
virksomheder. Det vurderes desuden af Gartner,
at i 2025 vil op imod 75 procent af alle
virksomheder opleve et eller flere ransomware-
angreb – en stigning på 700 procent. 

20252022

7x så mange virksomheder vil
opleve et ransomware-angreb i

2025 i forhold 2022.

Det lyder allerede skræmmende, men problemet
er større end det. Forskning peger på, at selv
efter et angreb ændrer ansatte ikke vaner,
hvilket fortsat udsætter virksomheden for farer:
57 procent af dem, der havde oplevet et
phishing-angreb, ændrede ikke deres
kodeordsvaner.
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https://www.linkedin.com/pulse/does-password-reset-service-desk-cost-us-money-yes-wake-vijay-shankar/
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Det er deprimerende læsning, og derfor er det
også afgørende, at du fjerner den beslutning fra
den ansatte, men på en inkluderende måde, hvor
du i bytte giver den ansatte mere fleksibilitet og
luft i hverdagen. 

Løsningen? Automatiser
din adgangsstyring

Løsningen på alle de ovenstående
problematikker kan være et access management-
system som Uniqkey. Uniqkey er en kombineret
access- og password management-løsning, som
hjælper virksomheder med at sikre, at ansatte
benytter sikre kodeord og tofaktorgodkendelse,
men uden at det skaber gene for den ansatte. 

Indbygget password
manager

Udover en centraliseret access management-
platform, består Uniqkey også af en indbyggede 
 app-baseret password manager, som fungerer
på tværs af næsten alle typer services og
tjenester både installeret på desktop og cloud. 

Det gør det let for den ansatte at logge på via
Uniqkeys brugerflade, og via deres smartphone
bekræfter de login. Det er en kort og enkel
proces, der står i kontrast til løsninger, hvor der
skal bruges en authenticator fra tredjepart.

Spænder dine sikkerhedsværktøjer ben for dine
ansattes arbejdsgange, vil du aldrig lykkes med
at løfte it-sikkerheden i din virksomhed. Da
deres første arbejdsprioritet er at løse opgaver
og udføre deres arbejde, vil de uundgåeligt ende
med at omgå -  eller i det mindste have en stærk
motivation til at omgå - hvilket som helst 
 sikkerhedstiltag eller  værktøj, der komplicerer
og besværliggør deres arbejdsdag.

Med en indbygget password manager betyder
det, at den ansatte ikke behøver huske på lange
kodeord, og Uniqkey-platformen kan indstilles til
automatisk at skabe en kompleks kode, som den
ansatte aldrig selv ser. Koden gemmes krypteret
og lokalt på den ansattes smartphone, så selv
phishing-angreb ikke kan få adgang til
kodeordene. 

Håndterer dine passwords for dig

Sikrere workflows
Samtidig giver platformen de ansatte mulighed
for at dele logins mellem hinanden (hvis it-
administratoren giver rettigheder til det), men
uden at dele loginoplysninger. Det betyder, at en
medarbejder i en tidsbegrænset periode kan få
adgang til et forretningskritisk system, men uden
efterfølgende at kunne logge på igen. 
Tjenesten kan ligeledes benyttes privat af de
ansatte til eksempelvis sociale medier, så de
også der kan opretholde et højt passwordniveau. 
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Overblik over alle
kontaktflader

Uniqkey fungerer som centraliseret
administration af alle virksomhedens
adgangskoder og services og giver et unikt indblik
i deres sikkerhedsniveau og digitale
tilstedeværelse.

IT-administratorer kan via et overskueligt
dashboard tildele ansatte præcis de rettigheder
og logins, som der er brug for, og oprette policies,
der passer til den enkelte bruger.

Eksempelvis giver det mening at begrænse adgang
til firmaets finansielle applikationer, så de kun kan
tilgås fra virksomhedens IP-adresse, eller kun give
adgang til begrænset visning, hvis medarbejderen
er på et usikkert netværk. Dermed spiller
Uniqkeys løsning perfekt ind i Zero Trust
frameworket.

Det skaber en perfekt platform til onboarding af
nye ansatte – og måske endnu vigtigere: mulighed
for at fjerne adgang til platforme og services, når
medarbejderen ikke længere er ansat. 

Sådan øger du din virksomhed
adgangssikkerheden med Uniqkey
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Uniqkey er en dansk IT-sikkerhedsvirksomhed, som hjælper virksomheder med at løfte deres IT-sikkerhed og
produktivitet gennem brugervenlig password management, automatisk 2FA og centraliseret adgangsstyring.
Uniqkey blev stiftet i 2017, og har nu mere end 40 ansatte på tværs af 3 europæiske lande.

Om Uniqkey

Den nemmeste
måde at beskytte
din virksomhed
Uniqkey automatiserer brugen af
passwords på arbejdspladsen, og giver
administratorer oversigt over alle
virksomhedsservices.

"Vores medarbejderes passwords
var den største svaghed i vores

sikkerhedssetup. Uniqkey løste dét
problem med det samme."

 
- Kristoffer Munch, Head of IT hos Beof

Anvendt af danske virksomheder fra alle brancher



uniqkey.eu

+45 71 96 99 67

hello@uniqkey.eu

uniqkey.eu

+45 71 96 99 67

hello@uniqkey.eu

Er du interesseret i
at høre mere?

S I D E  |  1 0

https://uniqkey.eu/da/

