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Autencitetssikring 

Vejledning til autenticitetssikringsniveau for  
den fællesoffentlige log-in-løsning 

Version 1.0. 
 
 
 
 
Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring autenticitetssikring af 
personer, der er brugere af systemer til digital forvaltning. Den opridser 
myndighedernes forpligtelser, beskriver hvordan en vurdering gennemføres i 
praksis herunder brugen af værktøjer, der kan støtte processen, samt giver nogle 
praktiske eksempler 
 
Målgruppen for dokumentet er IT ansvarlige, projektledere og IT arkitekter hos 
serviceudbyderen/myndigheden.
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Indledning 

Myndigheder, der tilsluttes den fællesoffentlige føderation, er ifølge ”Vilkår for 
anvendelse af den fællesoffentlige log-in-løsning” forpligtede til at gennemføre en 
formel vurdering af behovet for autenticitetssikring for hver løsning, der tilsluttes. 
Dette arbejde skal ses som et led i de forretningsansvarlige systemejeres generelle 
ansvar for, at et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau etableres, som er afstemt med 
løsningen.  
 
Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring autenticitetssikring af 
personer, der er brugere af systemer til digital forvaltning. Den opridser 
myndighedernes forpligtelser, beskriver hvordan en vurdering gennemføres i 
praksis herunder brugen af værktøjer, der kan støtte processen, samt giver nogle 
praktiske eksempler. Vejledningen har til hensigt at hjælpe systemejere med at 
vurdere risici forbundet med autenticitetssikring, og fokus er på forklarende / 
introducerende aspekter snarere end at give en præcis beskrivelse af, hvorledes en 
formel risikovurdering foretages. 
 
For en detaljeret behandling af autenticitetssikring henvises til [AUTHLEV]. For 
yderligere informationer om håndtering af IT sikkerhed og -risici henvises til [DS-
484]. 
 

Motivation og Begreber 

I mange IT systemer er der behov for at fastslå brugernes identitet, så den rette 
adgang til ressourcer kan tildeles, og så brugeroplevelsen kan personaliseres. Dette 
behov opfyldes som regel ved at kræve, at brugerne foretager log-in til systemet 
med f.eks. bruger-id/password, pin-koder, digital signatur eller andre akkreditiver. 
 
Forskellige akkreditiver giver varierende sikkerhed for, at den påståede identitet er 
korrekt, og valget af akkreditiv bør derfor ske ud fra en vurdering af systemets 
behov herunder konsekvenserne ved forkert identifikation af brugere. Tilliden til, 
at brugerens identitet er korrekt, vil afhænge af både den tekniske sikkerhed af 
akkreditivet (et password har f.eks. normalt lavere sikkerhed end en digital 
signatur), samt hvor sikkert brugerens identitet blev fastslået i forbindelse med 
udstedelsen af dette. 
 
På baggrund af den fastslåede identitet skal systemet beslutte, om adgang til 
ressourcer kan tildeles (autorisation) ud fra en adgangspolitik. Et eksempel på en 
politik kunne være, at brugeren ”Hans” må se varekataloget, mens brugeren 
”Anne” også må rette priserne. 
 
I det følgende anvendes flg. begreber: 
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• Autenticitet: Egenskab, der sikrer, at en person er den hævdede. 

• Autentifikation: En proces hvor personen godtgør sin identitet ud fra 
akkreditiver. Dette kaldes ofte slet og ret for log-in. 

• Autenticitetssikring:  Et mål for hvor sikkert brugerens identitet er fastslået, 
herunder sikkerhedsegenskaber for log-in-mekanismen samt tiltro til 
processen, der lå til grund for udstedelse af hans akkreditiver. 

 
 

NemLog-in – Outsourcing af log-in 

Når en myndighed anvender den fællesoffentlige log-in-løsning (vil for brugere af 
løsningen kendes ved navnet NemLog-in) flyttes håndteringen af 
brugerautentifikation (log-in) til en ekstern, fælles løsning. På den måde slipper 
hver enkelt myndighed for selv at skulle udstede akkreditiver, etablere en log-in-
løsning, og brugerne opnår Single Sign-On (SSO) mellem forskellige 
myndigheders løsninger. Sidstnævnte er en vigtig forudsætning for etablering af 
borgerportalen. 
 
Ved anvendelse af andre eksterne log-in-løsninger end den fællesoffentlige log-in-
løsning optræder tilsvarende problemstillinger, og denne vejledning er således 
også relevant i disse situationer. 
 
 
Den fællesoffentlige log-in-løsning understøtter fra starten, at brugerne kan logge 
på med en OCES digital signatur. Imidlertid kan det imødeses, at løsningen senere 
vil blive udvidet til at understøtte flere forskellige log-in mekanismer (herunder 
kommende generationer af OCES signaturen) med potentielt forskellige niveauer 
af autenticitetssikring, ligesom der kan blive introduceret flere log-in-løsninger, 
som kan have forskellige niveauer af autenticitetssikring. 
 

Myndigheders Ansvar 

Ved deltagelse i den fællesoffentlige føderation påhviler der myndighederne en 
forpligtelse til at foretage en vurdering af de tilsluttede løsningers behov for 
autenticitetssikring af brugerne. Dette skyldes, at ikke alle løsninger har samme 
behov for autenticitetssikring. Således vil en løsning, der f.eks. viser borgernes 
sundhedsoplysninger, alt andet lige stille højere krav til sikkerhed for at brugerens 
identitet er korrekt fastslået, end en løsning, der tillader indrapportering til 
kommunen om manglende afhentning af skrald. 
 
Det nødvendige niveau af autenticitetssikring skal således vurderes for den enkelte 
løsning, og der skal efterfølgende etableres en adgangspolitik, der sørger for, at 
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brugere kun får adgang til løsninger, hvis deres autenticitetsniveau opfylder 
løsningens krav. 
 
Det skal understreges, at man IKKE kan antage, at brugeren er logget på med 
digital signatur (eller har niveau tre i autenticitetssikring – se nedenfor), blot fordi 
man anvender den fællesoffentlige log-in-løsning til log-in, idet løsningen hurtigt 
kan udvides til at omfatte flere akkreditiver. Myndighedens systemer SKAL 
således aktivt kontrollere brugerens aktuelle niveau af autenticitetssikring mod 
løsningens krav1. Konkret vil samspillet mellem den eksterne log-in-løsning og 
myndighedens løsning være som følger: 

1. Brugeren tilgår en beskyttet ressource hos myndigheden. 
2. Myndigheden sender brugeren over til den eksterne løsning for log-in. 
3. Brugeren logger på den eksterne log-in-løsning med sine akkreditiver. 
4. Log-in-løsningen validerer brugerens log-in og fastlægger et mål for 

brugerens autenticitetssikring, som er et tal mellem 1 og 4 (se nedenfor). 
5. Brugeren sendes tilbage til myndighedens løsning med et såkaldt SAML 

token (udstedt af log-in-løsningen), der beskriver brugerens identitet 
(f.eks. CPR nummer) såvel som det aktuelle niveau af autenticitetssikring 
(1-4). 

6. Myndigheden giver efterfølgende brugeren adgang til forespurgte 
ressourcer såfremt: 

a. Brugeren er autoriseret til ressourcen i henhold til den lokale 
politik, OG 

b. Brugeren har et aktuelt niveau af autenticitetssikring, der 
modsvarer løsningens krav. 
 

Bemærk at trin 1-5 ovenfor kun udføres første gang, brugeren tilgår myndigheden 
indenfor en session, og at trin 3 evt. overspringes, hvis brugeren allerede er logget 
på NemLog-in (dvs. Single Sign-On). 
 
Resten af denne vejledning har til formål at beskrive, hvorledes en myndighed kan 
fastlægge kravet til autenticitetssikring for deres konkrete løsninger (som angivet i 
punkt 6.b ovenfor). Det beskrives ikke, hvorledes myndigheden teknisk bygger 
kontrollen af det aktuelle niveau mod det krævede niveau ind i deres løsninger, da 
dette vil variere betydeligt fra system til system. De fleste systemer til 
adgangskontrol er dog temmelig fleksible, og kan relativt let konfigureres til at 
tage højde for dette i adgangsbeslutninger. 
 
Bemærk endvidere, at denne vejledning ikke beskæftiger sig med autorisation. Det 
er således de lokale systemejeres eget ansvar at definere en lokal politik for, hvem 
der skal have adgang til hvilke ressourcer.  
 
 

                                                 
1 Denne kontrol bør efterprøves i praksis inden systemet sættes i drift. 
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Niveau’er af autenticitetssikring 

Der opereres i den fællesoffentlige føderation med flg. niveau’er af 
autenticitetssikring: 
 

• Niveau 1 – Lille eller ingen tiltro til påstået identitet 

• Niveau 2 – Nogen tiltro til påstået identitet 

• Niveau 3 – Høj tillid til påstået identitet 

• Niveau 4 – Meget høj tillid til påstået identitet 
 
Den nuværende digitale signatur (OCES) vurderes pt. til at være på niveau 3, men 
dette kan ændres i fremtiden i takt med, at der på den ene side fremkommer nye 
trusler og angreb, mens sikkerheden af den digitale signatur på den anden side 
forbedres. Som tidligere beskrevet kan den fællesoffentlige log-in-løsning i 
fremtiden – såfremt der behov herfor - udvides med understøttelse af andre 
akkreditiver, som potentielt kan være klassificeret på andre niveau’er. Dette kan 
således ske helt uden at påvirke myndighedernes løsninger, såfremt disse løsninger 
(som beskrevet ovenfor) tager højde for brugerens aktuelle niveau i deres 
adgangskontrol. 
 
Den fællesoffenlige log-in-løsning vil blive holdt ajour, således at understøttede 
akkreditivers niveau af autenticitetssikring løbende revurderes og om nødvendigt 
re-klassificeres i henhold til ovennævnte skala. Dette indebærer, at myndighederne 
ikke selv behøver at tage stilling til nye log-in-mekanismers sikkerhed. De skal 
således blot koncentrere sig om egne løsningers behov for autenticitetssikring i 
form af en indplacering i forhold til ovennævnte niveau’er. 

Bestemmelse af niveau 

I det følgende gennemgås en metode til at vurdere en konkret løsnings behov for 
autenticitetssikring. For detaljer henvises til [AUTHLEVEL]. Metoden følger 
principperne i [DS-484], der er et generelt rammeværk for håndtering af 
informationssikkerhed. 
 
For at kunne bestemme det rette niveau skal man identificere mulige 
konsekvenser for systemet af, at autenticitetssikring ikke er tilstrækkelig – med 
andre ord at en bruger kan udgive sig for at have en anden identitet end den 
faktiske. Konsekvenserne vil variere vidt fra system til system. For at strukturere 
vurderingen tages der udgangspunkt i følgende liste kategorier af konsekvenser 
[AUTHLEVEL]: 

• Ulempe, kval eller tab af anseelse 

• Økonomisk tab eller ansvarspådragelse 

• Skade på myndighedsaktiviteter eller andre offentlige interesser 

• Ikke-autoriseret frigivelse af sensitiv information 

• Fysisk personskade 



 Side 8 af 12 

• Mulighed for at begå/modvirke opklaring af ulovligheder 
 
Fejl i forbindelse med autenticitetssikring, som har relativt store konsekvenser, 
kræver højere niveauer af sikkerhed. Det nødvendige niveau af autenticitetssikring 
bestemmes ved at vurdere den mulige risiko for hver af de nævnte kategorier af 
konsekvenser. Den mulige risiko bestemmes som en kombination af: 

• Sandsynligheden for, at hændelsen, som resulterer i konsekvensen, 
indtræffer 

• Konsekvensens størrelse 
 
Risikoen beskrives med en af følgende fire størrelser: 

• Ingen 

• Lille 

• Moderat 

• Stor 
 
For hver af ovenstående kategorier af mulige konsekvenser findes i 
[AUTHLEVEL] en definition af, hvornår risikoen kan betegnes som lille, moderat 
eller stor. Indenfor kategorien ”ikke-autoriseret frigivelse af sensitiv information” 
er definitionen eksempelvis: 
 

Ikke-autoriseret frigivelse af sensitiv information 

Risiko Definition 

Lille Resulterer højest i en begrænset frigivelse af personlig, myndighedssensitiv eller 

kommerciel sensitiv information til uautoriserede parter, hvor følgen er tab af 

fortrolighed i lille omfang 

Moderat Resulterer højest i en frigivelse af personlig, myndighedssensitiv eller kommerciel 

sensitiv information til uautoriserede parter, hvor følgen er tab af fortrolighed i 

moderat omfang. 

Stor Resulterer højest i en frigivelse af personlig, myndighedssensitiv eller kommerciel 

sensitiv information til uautoriserede parter, hvor følgen er tab af fortrolighed i 

stort omfang. 

 
Tilsvarende definitioner findes for de øvrige kategorier. 
 
Der er i definitionerne et vurderingselement. Det er således teoretisk muligt, at to 
forskellige myndigheder med lignende typer af løsninger og trusler kan komme 
frem til forskellige vurderinger af risikoen. Dette er dog ikke et problem set fra 
den fællesoffentlige føderations side, da det er de enkelte myndigheders ansvar at 
vurdere risikoen - og det står den enkelte myndighed frit at anlægge sin egen 
vurdering af risikoen - naturligvis under overholdelse af kravene i [DS-484]. I 
praksis vurderer den fællesoffentlige føderation dog, at der kommer en ensartet 
vurdering af risiko i lignende løsninger i takt med at antallet af risikovurderinger 
vokser. 
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Niveauet af autenticitetssikring bestemmes ud fra den mulige størrelse af de 
identificerede risici i tabellen nedenfor. Det nødvendige niveau er det laveste 
niveau, som matcher eller overgår de mulige størrelser af de risici, der er 
identificeret i en risikovurdering. 
 

Tabel 1: Risiko i forhold til niveau'er af autenticitetssikring 

Risiko i forhold til niveau af autenticitetssikring 

 Niveau af autenticitetssikring 

Kategorier af konsekvenser ved fejl i forbindelse med 
autenticitetssikring  

1  2  3  4  

Ulempe, kval eller tab af anseelse  Lille  Moderat  Moderat  Stor  

Økonomisk tab eller ansvarspådragelse  Lille  Moderat  Moderat  Stor  

Skade på myndighedsaktiviteter eller andre offentlige 
interesser  

-  Lille  Moderat  Stor  

Ikke-autoriseret frigivelse af sensitiv information  -  Lille  Moderat  Stor  

Fysisk personskade  -  -  Lille  Moderat  
Stor  

Mulighed for at begå/modvirke opklaring af 
ulovligheder  

-  Lille  Moderat  Stor  

 
 
Progressionen i ovenstående tabel er et udtryk for, at jo større risiko der er til 
stede, jo højere niveau af autenticitetssikring er nødvendigt. 
 
Eksempel: Antag at risikoen inden for kategorien ”ikke-autoriseret frigivelse af 
sensitiv information” vurderes til ”Moderat” for et system, hvis der sker fejl i 
autenticitetssikringen. Her skal niveau’et af autenticitetssikring for denne kategori 
ifølge tabellen sættes til 3 (=høj tillid til påstået identitet). Hvis andre kategorier får 
en højere score (4), vil det samlede niveau skulle sættes til den højeste score (4). 
 
Definitionerne af risici anvender kvalitative termer som ”alvorlig” eller 
”begrænset”, og betydningen vil derfor skulle vurderes i forhold til den konkrete 
sammenhæng, som de optræder i. 
 

Helhedsvurdering 

Det er væsentligt at understrege, at risici og kontroller for systemet bør vurderes 
som en helhed. Eksempelvis kan brug af afbødende foranstaltninger som 
overvågning, logning og begrænsning af adgang i forhold til tidsrum eller 
netværksadresser gøre det muligt at tillade adgang med akkreditiver på ét niveau, 
selv om vurderingen af behov for autenticitetssikring isoleret set tilsiger et højere 
niveau. Som et eksempel kan nævnes, at mange virksomheder tillader log-in med 
bruger-id + password, når brugeren fysisk sidder på deres eget, interne netværk, 
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mens fjernadgang f.eks. fra hjemmearbejdspladser kræver log-in via et token med 
engangskodeord. En sådan vurdering bør dog foretages af professionelle med 
kompetencer indenfor risikovurderinger. 
 

Et eksempel 

Antag at en myndighed er på vej til at lancere en ny selvbetjeningsløsning via 
internettet. Løsningen har en grænseflade til borgere, som anvendes til at udfylde 
og fremsende ansøgninger, samt en grænseflade til sagsbehandlere, der behandler 
sagerne. Data i ansøgningerne antages at være sensitive, og må derfor ikke frigives 
til uautoriserede personer. 
 
For hver kategori af konsekvenser listet ovenfor skal man vurdere risikoen. For 
overskuelighedens skyld ser vi kun på kategorien ”ikke-autoriseret frigivelse af 
sensitiv information”. Lad os antage, at risikoen i denne kategori vurderes som: 

• Moderat i forbindelse med borgere, der ansøger. Hvis en borger kunne 
logge ind som en anden borger, ville han ikke via løsningen kunne få 
adgang til særlig meget sensitiv information, måske højst gamle 
ansøgninger denne borger måtte have liggende i systemet (afhængigt af 
systemets udformning).  

• Stor i forbindelse med sagsbehandleres adgang til systemet. Hvis en 
person kunne logge ind som sagsbehandler, ville vedkommende kunne få 
adgang til store mængder sensitiv information – måske samtlige 
ansøgninger, der ligger i systemet, foruden de oplysninger der måtte være 
indhentet og anvendt til sagsbehandlingen. 

 
Ved brug af tabel 1 ovenfor fremgår det, at det korrekte niveau af 
autenticitetssikring for borgere er 3, mens det for sagsbehandlere er 4. Som 
tidligere nævnt kan der være andre risikoafbødende foranstaltninger i systemet, 
som gør det muligt at autenticitetssikre sagsbehandlere på niveau 3 alligevel. 
 

Værktøjsunderstøttelse 

Med henblik på at lette processen med at vurdere risici og bestemme det 
nødvendige niveau af autenticitetssikring har Økonomistyrelse udfærdiget et 
regneark, der kan støtte processen. Regnearket er tilgængeligt på 
www.digst.dk/Digitale-løsninger/NemLogin  
 
 
Regnearket er bygget op af et antal sider, hvor man kan vurdere en løsning 
bestående af op til fire forskellige transaktioner. En transaktion skal her opfattes 
som en grænseflade i systemet, der potentielt har sit eget behov for 
autenticitetssikring – i eksemplet ovenfor er borgergrænsefladen og 
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sagsbehandlergrænsefladen to forskellige transaktioner. Regnearket har tabel 1 
indbygget og kan således ud fra brugerens vurdering af risiko beregne det 
nødvendige niveau af autenticitetssikring. 
 
Bemærk: Man skal kun udfylde de gule felter, da der kan være formler i de øvrige 
felter. 
 

1. På forsiden indtaster man navnet på servicen / løsningen og klikker på 
linket ”videre”. 

2. Nu skal man vurdere risikoen indenfor forskellige kategorier, hvis der sker 
en fejlagtig identifikation af brugeren:  

a. Ulempe, kval eller tab af anseelse 
b. Økonomisk tab eller ansvarspådragelse 
c. Skade på myndighedsaktiviteter eller andre offentlige interesser 
d. Ikke-autoriseret frigivelse af sensitiv information 
e. Fysisk personskade 
f. Mulighed for at begå/modvirke opklaring af ulovligheder 

3. Hvis man kører musen over kategorierne i regnearket, kan man se hvad 
der ligger i de forskellige valgmuligheder (ingen, lille, moderat og stor), og 
man skal i de gule felter tage stilling til, hvor stor en risiko, der er til stede 
ved den givne kategori.  

4. Når man har valgt indenfor kategorierne, skal man klikke videre, og man 
kommer så til en ny transaktion, der har de samme spørgsmål og 
muligheder.  

5. Når man ikke har flere transaktioner, kan man enten klikke på fanebladet 
forside, eller klikke på videre indtil man kommer til forsiden.  

6. Her ser man et overbliksbillede over hvilket niveau af autenticitetssikring, 
den enkelte transaktion som minimum skal have. 
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