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Därför pratar alla
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Vad innebär zero trust?

Den gamla ordningen där organisationens nätverk är indelat i en osäker utsida och säker insida är död. Nolltillit
utgår från att världen är osäker.

Hemarbete driver trenden

Medarbetare som jobbar hemifrån behöver mer avancerad nätverksutrustning. Nu ligger fokus på SD-WAN och
SASE – och så klart zero trust.
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Grundpelare för Microsoft

Microsoft har med sin molntjänst ett
stort ansvar för kundernas it-säkerhet.
Företagets it-säkerhetschef lyfter fram
zero trust som en av grundpelarna.

Google paketerar tjänsten

Google har paketerat den zero trustteknik de använder för sitt eget interna
säkerhetsarbete till en bred lösning
som de släpper på marknaden.
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TEMA: SÄKERHET

1. VAD INNEBÄR ZERO TRUST?

Så blev zero trust
den hetaste trenden
Den gamla ordningen där organisationens nätverk är indelat i en osäker
utsida och säker insida är död. I
dagens komplexa it-miljö behövs nya
sätt att stärka säkerheten. Nolltillit
utgår från att världen är osäker.
De protokoll som idag utgör stommen i internet utvecklades utan säkerhet i åtanke. Den viktigaste identifieraren, ip-adressen, utgör ingen pålitlig identitet och utan extra lager av
säkerhet kan vi inte veta vem eller vad
som är behörig att få tillgång till uppkopplade resurser och data.
De resurser och tillgångar som
behöver skyddas från utomstående
kan därför inte exponeras utan något
slags system för kontrollerad tillgäng-

lighet, till exempel en brandvägg, och
här någonstans uppstår det klassiska
konceptet med ett pålitligt internt
nätverk med interna resurser och
aktörer, och ett externt nätverk med
framförallt aktörer vi inte kan lita på.
Det logiska gränssnittet mellan dessa
nätverk utgörs av ett system med policys som reglerar tillgängligheten till
interna resurser.
Det klassiska paradigmet med inoch utsidor håller för all del fortfarande i viss mån, men de senaste årens
tekniska utveckling har börjat springa
ifrån modellen av flera anledningar,
främst därför att distinktionen mellan in- och utsida suddas ut och blir
allt mer poänglös, och även för att det
policy-mässiga antagandet att insidan

generellt är säker medför att cyberattacker som väl fått fotfäste i någon
enhet på insidan, snabbt och relativt
enkelt kan sprida sig till andra interna enheter.
Går inte via företagets brandvägg
Drivkraften bakom nolltillit, på engelska zero trust, är att när användarna
kopplar upp sig till molntjänster utanför kontoret går de direkt via internet
och inte via företagets centrala brandvägg.
– Då har gränsen mellan insida och
utsida blivit svävande, säger Henrik
Bergqvist, it-säkerhetsexpert på Cisco.

Fortsättning på nästa sida
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Så blev zero trust
den hetaste trenden
Fortsättning från föregående sida
Samtidigt behöver organisationer
i allt högre utsträckning ge externa aktörer tillgång till interna system eller koppla ihop organisationens applikationer med externa system och användare. Lägg till detta att
enheter som mobiler, både organisationens egna och externa aktörers, rör
sig in och och ut över perimeterskyddet, och de flesta inser att detta sammantaget kan ge upphov till mycket
komplexa miljöer.
– Vi arbetar mer på distans och
mjukvaran och hårdvaran som gör
det möjligt att autentisera oss utvecklas också. Modellen där allt är öppet
för alla håller på att dö ut och många
gamla nätverk byts ut: ”Om du inte
jobbar med sladd i datorn och kör via
wifi så måste du uppfylla dessa kriterier”. Och vips så går åren och alla
jobbar via wifi och då uppfylls dessa
kriterier såsom att ha en personlig
hårdvarudongel, certifikat i datorn
och krypterad anslutning
– Det blir nämligen billigare och
billigare för angripare att attackera
system för varje år som går. Metoderna och verktygen utvecklas och därmed måste även försvararna bygga
bättre försvarsfunktioner. Zero trust
är en del, och förmågan att upptäcka
och avvärja cyberattacker är en annan
del där vi också blir successivt bättre. Detta är också direkt kopplat till
attacker som Password Spraying och
Credential Stuffing, säger it-säkerhetsexperten Jonas Lejon.
Denna komplexa miljö regleras
traditionellt med verktyg som brandväggar och vpn – verktyg och policys
vars definitionsmässiga grund vilar
på idén om avgränsade in- och utsidor och som inte kan erbjuda den finkornighet som skulle behövas. Denna
situation blir allt mer ohållbar, men
att införa nya tekniker kan i sig tillföra komplexitet.
– Zero trust är en resa där vissa
delar enkelt ger bättre säkerhet, medan andra kräver mer jobb, säger Henrik Bergqvist på Cisco. Att autentisera
användaren med flerfaktorsautentisering (MFA) ger enkelt bra skydd mot
identitetsstöld. Att därefter ha granulära regler för vilka applikationer vilken användare ska komma åt är inte
tekniskt svårt – det är bara att sätta
dem i rätt Active Directory-grupp.

OLIKA METODER

”För maskiner under
it-avdelningens
kontroll är
det relativt
enkelt att
skjuta ut
hårdvarucertifikat
och autentisera med
hjälp av
dessa. För
andra
enheter,
ofta IoTenheter
som inte
har hårdvarucertifikat, behöver man
använda
profileringstekniker.”
Henrik Bergqvist, itsäkerhetsexpert på
Cisco.

xx Henrik Bergqvist, it-säkerhetsexpert på Cisco.

Utmaningen är att definiera reglerna
– är det hr eller it som gör det?
Innebär en utvärdering av varje enhet
– För maskiner under it-avdelningens
kontroll är det relativt enkelt att skjuta ut hårdvarucertifikat och autentisera med hjälp av dessa. För andra
enheter, ofta IoT-enheter som inte
har hårdvarucertifikat, till exempel
sensorer, röntgenmaskiner och skrivare, behöver man använda profileringstekniker. Zero trust är ju här inte
bara MFA utan också en utvärdering
av enheten som till exempel om den
har rätt patchnivå, var den befinner
sig och så vidare, säger Henrik Bergqvist.
Zero trust för applikationer kan
enligt Henrik Bergqvist vara mer
utmanande eftersom man inte alltid
vet vad som är ett acceptabelt beteende hos en applikation. Normalt börjar man därför med att passivt avläsa
applikationens beteende för att skaffa sig en förståelse för applikationens
grundbeteende, och först därefter kan
så kallad mikrosegmentering införas
för att spärra mot avvikelser. Det har
visat sig att man behöver bygga en
grundnivå i tre månader eftersom det
finns applikationer som bara körs vid
kvartalsslut.
Nolltillit är, som namnet antyder,
ett paradigm som utgår från att ingenting går att lita på. Nolltillit utgår
i stället från principen om vitlistor –
det vill säga endast det eller de som vi
explicit anger som pålitliga och säkra
släpps igenom och tilldelas de rättigheter och resurser som krävs för att
utföra exakt det som kommunikationen avser, och endast i den omfatt-

ning som krävs. Allt annat blockeras.
Men allt kan heller inte vara svart eller
vitt.
– En viktig del vi på Cisco tycker att
många andra missar är att man kontinuerligt behöver ompröva den tilldelade tillitsnivån. En enhet som tidigare fått okej, men som senare börjar uppföra sig skumt, ska tvingas att
göra om evalueringen, säger Henrik
Bergqvist.
Zero trust utgår också från mer tillförlitliga identifierare än till exempel
ip-adresser och använder i stället i
hög grad identiteter som grund för
vem eller vad som ska släppas igenom
och under vilka villkor. Med nolltillit
kan man bygga mycket mer granulära
policys som utgår från vem eller vad
något är, istället för bara vilken nätverksändpunkt som kommunicerar i
andra änden och var den befinner sig.
– Inom zero trust så har inte ipadresser spelat ut sin roll. Det handlar mer om att ta allt i beräkning beroende på vilken tjänst du vill nå. För att
läsa intranätet kanske du inte behöver så mycket behörigheter, men för
att nå mer känsliga saker så måste
din dator ha ett certifikat utfärdat, du
måste köra en mjukvara som kontrollerar att du har en viss nivå av antivirus och skydd, samt att du måste ha
en fysisk nyckel såsom Yubikey ansluten som du använder för att bekräfta
att du vill ansluta, säger Jonas Lejon.
Går inte att lita på ip-adresser
– Man behöver kunna lita på iden-

Fortsättning på nästa sida
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titeten på en maskin eller användare för att kunna fatta säkerhetsbeslut.
Ip-adresser tilldelas ofta dynamiskt
och går inte att lita på på samma sätt
som ett maskincertifikat eller en MFAautentiserad användare, säger Henrik
Bergqvist på Cisco.
Identiteter kan vara till exempel en
användare, en applikation eller hårdvara – vilken ip-adress de använder eller var de befinner sig ska inte
spela någon roll. En användare, till
exempel, kan befinna sig på kontoret, hemma eller i en annan världsdel – det viktiga, och det centrala för
nolltillit, är att användaren för det första definitionsmässigt är opålitlig var
den än befinner sig och är utelåst från
alla resurser som inte explicit tilldelats, även inne på kontoret, och för
det andra tilldelas resurserna utifrån
användarens identitet.
– En brandvägg som frågar ett Active Directory om vilken användare eller maskin som har en specifik ip-adress får egentligen bara veta
att adressen har tilldelats maskinen
eller användaren, inte om maskinen
eller användaren är den som fortfarande använder ip-adressen. För detta krävs koppling till en NAC-lösning,
säger Henrik Bergqvist.
Handlar om logiska gränser
På samma sätt regleras rättigheter
för en applikation eller process. En
applikation kan köras på en virtuell
maskin på en molnplattform den ena
dagen, men dynamiskt flyttas till en
annan virtuell maskin en annan dag,
med en annan ip-adress. Applikationen kan även ha en instans i organisationens eget datacenter i en hybridlösning. Oavsett vilket är applikationen inom zero trust-paradigmet inte
att lita på och det är applikationens
identitet som är avgörande för dess
tillgång till organisationens interna
eller externa resurser och data. Med
nolltillit talar vi alltså om logiska
gränser, och inte fysiska.
Den andra sidan av nolltillit handlar om det vi traditionellt kallar för
insidan av organisationens nätverk.
Med nolltillit ska vi alltså upphöra med att lita på interna användare, applikationer och andra resurser.
Vi ska istället betrakta alla enheter på
insidan som om de vore externa och

potentiellt skadliga. Lösningen för att
uppnå detta stavas mikrosegmentering.
En virtuell brandvägg framför processer
Mikrosegmentering är en säkerhetsteknik som går ut på att sätta granulära säkerhetspolicys på nätverks-,
makin-, applikations-, eller till och
med processnivå – och naturligtvis
för användare. Man kan bildligt se
det som att sätta en virtuell brandvägg
framför en applikation eller process.
– En grundläggande del i zero trustarkitekturer är segmentering och
framförallt mekanismer för att lägga
användare, maskiner och applikationer i rätt segment. Klassiskt gjordes
det med vlan, men moderna tekniker som Security Groups skalar bättre.
Att börja med zero trust och MFA för
användare är vettigt för alla organisationer och för en organisation som
mest använder SaaS-tjänster i molnet
kanske det räcker där, säger Henrik
Bergqvist.
– En organisation som har många
IoT-enheter i sitt nät, till exempel
industri, sjukhus et cetera, bör sedan
satsa på zero trust-segmentering av
sin infrastruktur. En organisation som
har mycket egna applikationer, som
banker, myndigheter med flera, bör
snarare satsa på mikrosegmentering
av applikationer. Detta gäller både om
de körs i eget datacenter, i molnet eller
som en hybridlösning.

Man kan alltså säga att zero trust
kommer i två smaker: Mikrosegmentering av interna resurser, och tillgänglighet till/från externa resurser
och aktörer. Bägge kan implementeras var för sig, men de kan eller bör
även implementeras tillsammans som
en helhet.
– Jag tycker det är vettigt att implementera bägge. Den ena frågan rör
mer isolering av enskilda system och
tjänster och den andra frågan är mer
riktad mot behörighetshanteringen,
men givetvis samspelar dessa två,
säger Jonas Lejon.
Mycket riskabelt förhållningssätt
Zero trust-tekniken sägs reducera
risken för företag och organisationer
och den attackyta de exponerar mot
omvärlden. Det blir särskilt tydligt i
fallet med mikrosegmentering. Den
traditionella synen på nätverkets insida som en säker zon är ett mycket riskabelt förhållningssätt idag.
Att organisationens nätverk kan
bli komprometterat är idag mer en
när-fråga än en om-fråga, och många
experter hävdar att det är bättre att
betrakta insidan som komprometterad och ha det som utgångspunkt
än att tro att man är säker. Mikro
segmentering är ett effektivt sätt

Fortsättning på nästa sida
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att förhindra eller i vart fall kraftigt
begränsa spridningen av till exempel
skadlig kod inom organisationens
nätverk. Om insidan av organisationens nätverk är mikrosegmenterad
kan man kanske fråga sig om brandväggar och VPN behövs överhuvudtaget, men både Henrik Bergqvist och
Jonas Lejon vill behålla både brandväggar och VPN?
– Brandväggar och VPN behövs
fortfarande och är viktiga delar i zero
trust, säger Jonas Lejon. Jag gillar att
ha flera lager som skyddar. Angriparen ska inte ha det lätt att ta sig igenom alla lager av skydd och där har
zero trust en viktig roll att spela. Bara
för att någon lyckas forcera 2FA för
VPN så ska de inte ha fullt blås överallt inom organisationen.
Skadliga attacker sprids som en mask
– Vi brukar säga att en hackare inte
längre bryter sig in utan hen loggar in.
Det vill säga hen stjäl en användares
identitet. Att använda zero trust och
speciellt MFA minskar den attackytan avsevärt, för det blir svårt att stjäla användaridentiteter. De attacker
som är speciellt skadliga är de som
sprider sig lateralt som en mask mellan användare, maskiner och applikationer. Ett exempel är Notpetya. Zero
trust med segmentering begränsar
kraftigt skadeverkan, säger Henrik
Bergqvist.
– Är du ”cloud native” och köper
allt som SaaS så är behovet av VPN
och DMZ litet. Grundläggande brandväggsfunktionalitet är dock lämpligt
att fortsätta med. Har du egen infrastruktur behöver du fortsätta skydda
den med DMZ och avancerad brandvägg. MFA bör vara förstahandsvalet
framför VPN, men har du existerande
applikationer som inte är byggda med
https så är det oftast lämpligast med
VPN, säger Henrik Bergqvist.
– Generellt kan man säga att brandväggens betydelse minskar med zero
trust eftersom mer av upprätthållandet av säkerhetsbegränsningarna sker
med segmenteringarna i nätverksinfrastrukturen och i applikationernas mikrosegmentering. Brandväggen behöver inte reglera vem eller
vad som ska komma åt vad utan det
är redan inbyggt i infrastrukturen.

xx Jonas Lejon, it-säkerhetsexpert.

Brandväggen behövs dock när trafik
behöver gå från ett segment till ett
annat, säger Henrik Bergqvist.
Zero trust är både ett sätt att tänka
kring it-säkerhet och hur man utformar organisationens it-försvar, men
det är förstås även teknik, produkter
och inte minst en kompetensfråga. Att
köpa mer teknik och produkter kan
vara en lösning samtidigt som detta
kan öka komplexiteten och i sig utgöra attackvektorer, men många företag och organisationer har redan stora delar av förutsättningarna på plats
för att börja med zero trust.
– Många produkter har redan zero
trust inbyggt och eventuellt behövs
bara en extra licens, samt en klient
som måste installeras, men visst så
blir detta också ytterligare en attackvektor. Jag tror dock att fördelarna
med ”mer järn” överväger nackdelarna i det långa loppet. Jag vet att delar
av Googles zero trust-modell finns att
hyra via deras molntjänster och detta
tyder på att molnleverantörerna är på
hugget, säger Jonas Lejon. Jag skulle
rekommendera med att börja på att
titta på organisationens skyddsvärden
samt hur användare kommer åt dessa.
Sedan kolla på teknik-stacken och vad
det finns för stöd i denna i dagsläget?
Vad har ni för färdiga lösningar i dagsläget och hur kan dessa användas på
fler ställen?
Krävs lösningar på alla områden
– På Cisco pratar vi ZTA – zero trust
architectures. Det är i högsta grad
lämpligt att ta det som ett paradigm.
Det går inte att köpa en produkt och
tro att man på så sätt skaffat zero
trust. Vi pratar om WWW – workfor-

OLIKA METODER

”Brand
väggar och
VPN behövs
fortfarande
och är vikti
ga delar i
zero trust.
Jag gillar att
ha flera
lager som
skyddar.
Angriparen
ska inte ha
det lätt att
ta sig ige
nom alla
lager av
skydd och
där har zero
trust en vik
tig roll att
spela”
Jonas Lejon,
it-säkerhetsexpert.

ce, workplace och workload, det vill
säga användare, infrastruktur och
applikationer. Det krävs lösningar på
alla områden, men kanske speciellt i
infrastrukturen finns det mycket som
redan är klart för NAC och segmentering, men inte är påslaget, säger Henrik Bergqvist.
På frågan hur införande av nolltillit
kan löna sig för en organisations svarar Henrik Bergqvist att ”ROI:n ligger mycket i att möjliggöra moderna arbetssätt utan att kompromissa
med säkerheten. Specifikt för organisationer som har en MFA-lösning per
applikation är det kostnadsbesparande att bara ha en gemensam lösning,
om inte annat ur ett drifthänseende.
Med en gemensam MFA-lösning som
hanterar alla applikationer och som
också har single sign on (SSO) sparar användaren mycket tid när hen
bara behöver autentisera sig till första applikationen och kommer rakt in
i de andra”.
– Den teknik som behövs är en
MFA-lösning som är generell. Många
organisationer har hamnat i att de har
en MFA-lösning per applikation. Detta leder till frustration hos användarna och dålig kontroll för säkerhetsavdelningen. Zero trust för infrastrukturen är oftast mest en fråga om att
slå på funktionerna och zero trust för
applikationer kräver en lösning som
kan bygga ”baseline” och sedan göra
regler för mikrosegmentering. Den
behöver funka i en hybrid av eget
datacenter och moln, säger Henrik
Bergqvist.
LARS DOBOS

idg.se@idg.se
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Ställ högre krav på
hemjobbares nätverk
Medarbetare som jobbar hemifrån
behöver mer avancerad nätverksutrustning. Nu ligger fokus på SD-WAN
och SASE – och så klart zero trust.
Det är tydligt att distansarbete är
här för att stanna. Så vad bör it-avdelningen tänka på när det gäller att se
till att medarbetarna kan vara både
produktiva och it-säkra?
I en rapport från december 2020
gör Gartner bedömningen att 48 procent av alla anställda kommer att jobba hemifrån i fortsättningen – jämfört
med 30 procent före pandemin.
Även Forrester räknar med att
andelen distansarbetare förblir hög:
”Även om det inte finns något tydlig slutpunkt för pandemin så kommer antalet anställda som arbetar på
distans att avta för att så småningom, som ett minimum, stabiliseras
vid 300 procent av nivån före pandemin”, skriver Forresters första analytiker David Johnson i ett blogginlägg
om distansarbete och automatiseringstrender för 2021.
Kommer behöva tänka om
”Med tanke på att många människor arbetar på distans på längre sikt
kommer företagen att behöva tänka
om när det gäller hur den upplevelsen
är – inte bara från teknisk och arbetsmiljömässig utgångspunkt, utan också i perspektiv som ledarskap, förändringshantering och karriärutveckling”, skriver David Johnson.
Den omställningen kan bli en extra
belastning på företagens it-grupper
som måste sköta uppgiften att säkra
anslutning och it-säkerhet för hemmakontor.
– Allt eftersom pandemin fortsätter kan vi se hur organisationer fixerar sina planer för distansarbete. De
skaffar mer avancerad hårdvara och
mjukvara för arbete hemifrån, och
det motiveras främst av it-säkerhet
och produktivitet, säger Neil Anderson, ansvarig för nätverkslösningar på
it-företaget World Wide Technology.
Måste vinna förtroende snabbt
– För it-avdelningen innebär detta

att de måste utvärdera och driftsätta
nya, molnbaserade säkerhetsmodeller och snabbt vinna förtroende för en
lösning, säger Neil Anderson:
– Vi kan också se stort intresse i
upplevelsebevakning och mjukvaruoptimering i syfte att få fram bättre
analysverktyg när det gäller hur programmen för jobb hemifrån fungerar och hur man ska kunna förbättra dem.
Som anställd har man ju små möjligheter att snabba upp anslutningshastigheten från hemmakontoret.
Däremot kan it-avdelningen erbjuda förbindelser i storföretagsklass till
högpresterande medarbetare för vilka varje minut med klienter, kunder
och medarbetare är värdefull, skriver
Jean-Luc Valente, vice vd på Cisco:
”Högpresterande medarbetare
behöver anslutning av högsta klass.
Arbete hemifrån ska vara precis lika
smidigt som jobb på kontoret när det
gäller pålitlig anslutning och prestanda. Det som en gång var ’tillräckligt
bra’ för enstaka tillfällen då man jobbade hemma på kvällar eller veckoslut duger inte längre”, skriver JeanLuc Valente.

Det kan it-avdelningen göra
För att lösa uppgiften att uppgradera
medarbetarnas hemarbetsplatser bör
it-avdelningen titta på ett antal funktioner, säger Jean-Luc Valente. Några
av dem är:
Centraliserad policyhantering
och knappfri konfigurering för att
tusentals hemarbetsplatser ska kunna
kopplas upp snabbt.
Bevakning av tjänstekvalitet och
felsökning på distans när det gäller
förbindelsernas kvalitet med syfte att
förbättra användningen av applikationerna när de görs från icke standardiserade internetanslutningar hemifrån
eller med wi-fi till molnet eller till
applikationer i molnet.
Centraliserad, molnbaserad itsäkerhet i flera lager. Det ska omfatta
DNS- och URL-filtrering, applikationsmedvetna brandväggar, intrångsskydd och avancerade skydd mot skadeprogram. Allt för att skydda känslig
trafik på tur- och returresan från
hemmakontor till molnet eller till
datacenter och tillbaka.

Fortsättning på nästa sida
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Möjlighet att automatiskt upptäcka och definiera enheter som
ansluts till hemarbetsplatsens nätverk
och att tillämpa segmenteringspolicyer för att styra accesstillstånd och hindra infektioner från att sprida sig från
hemarbetsplatsen till företaget.
En av de vanligaste teknikerna som
har dessa egenskaper är SD-WAN
(software-define wide-area networks
– mjukvarudefinierade långdistansnätverk), som finns från ett antal
företag som Cisco, VMware, Extreme,
Juniper och Aruba.
Cisco har ett paket som heter Remote workforce routing som bland
annat har knapplös introduktion av
alla medarbetares trådanslutna och
trådlösa enheter och företagets LTE
Advanced Pro (så kallad 4,5G) för
backupanslutning, I paketet ingår
också Ciscos SD-WAN Cloud Onramp
och Umbrella security som ger användare möjlighet att komma åt applikationer på distans på ett säkert sätt –
allt enligt Cisco.
Paketet stöder uppdelad tunnling, vilket innebär att kunderna kan
bestämma att viss trafik till företaget
sänds genom företagets VPN-tunnel.
Resten går direkt till internet utan att
passera tunneln.
Kan övervaka kvaliteten ständigt
– En konfiguration med uppdelad
tunnel över ett enda WAN-gränssnitt
eller ett andra WAN-gränssnitt över
4G ger anslutning med redundans.
It-avdelningen kan ständigt övervaka
kvaliteten på förbindelsen från kanten till molntjänsten, både på dedikerade internetanslutningar (DIA)
och backhaul (mobilnät till internet)
för att säkerställa att tjänstekvaliteten
är tillräcklig från applikationen och
för jämn förbindelse, säger Jean-Luc
Valente.
Ett annat exempel är VMwares SDWAN Zero trust service, som levereras genom VMwares nätverk av noder,
placerade på över hundra platser jorden runt och som driftas av VMware och dess 120 partnerföretag inom
telekom. Det ska också bli en del av
VMwares One Intelligent Hub. Enligt
uppgifter från VMware ska plattfor-

men Workspace One på ett säkert
sätt hantera slutanvändarnas mobila utrustning och molnhysta virtuella skrivbord och applikationer från
molnet eller från företagets lokaler.
Klienten för distansaccess ansluter automatiskt till närmaste nod i
VMwares SD-WAN-moln. I enlighet
med företagets policy kan användartrafiken skickas till en brandvägg i
molnet, till en webbsäkerhetstjänst,
till en annan avdelning inom företaget eller företagets datacenter, eller
till vilken applikation och tjänst som
helst efter behov. VMwares tjänst har
också uppdelad tunnling.

ZERO TRUST

”Av alla
dessa
säkerhets
metoder för
hemarbets
platser läg
ger vi ner
mest tid
hos våra
kunder
med noll
tillit och
VDI”
Neil Anderson, ansvarig för nätverkslösningar på it-företaget
World Wide
Technology

Flera säkerhetsalternativ
Givetvis är pålitliga förbindelser centralt för alla som jobbar hemma eller
på distans, men minst lika viktig är
säkerheten.
– Vi ser en övergång till molnbaserade säkerhetsmodeller som SASE
[Secure access service edge] och zero
trust-modeller. I stället för att försöka
placera ut tusentals säkerhetsstackar
i hemarbetsplatser dirigerar företagen
arbetspassen till en molnkantstjänst
eftersom det är ett enklare sätt att
skaffa skalbar säkerhet. För it-avdelningen innebär detta att de måste
utvärdera och driftsätta nya, molnbaserade säkerhetsmodeller och snabbt
vinna förtroende för en lösning, säger
Neil Anderson.
Enligt Neil Anderson finns det flera
åskådningar när det gäller säkra hemarbetsplatser. Det finns traditionella
metoder som vpn-klienter, routrar
med brandväggar för hemmet och virtuell infrastruktur för skrivbord (virtual desktop infrastructure, VDI) plus
framväxande system som zero trustnätverk.
– Av alla dessa säkerhetsmetoder för
hemarbetsplatser lägger vi ner mest
tid hos våra kunder med nolltillit och
VDI. Ett fåtal av våra största klienter
jobbar också på allvar med klienter för
brandväggar för hemmet, säger Neil
Anderson.
Jean-Luc Valente på Cisco säger att
ett SASE-paraply tillhandahåller ett
skalbart skydd för tusentals distansarbetare.

Skyddat mot man-i-mitten-attacker
– Policybaserad dirigering ger också säger access till både konfidentiella och icke skyddsvärda data och det
skyddar också mot man-i-mittenattacker, säger Jean-Luc Valente.
– Eftersom policyer hanteras och
sätts på plats centralt med användning av SD-WAN-styrenheter så följer access och policyer med medarbetarna när de rör sig mellan hemmet, lokalkontor och huvudkontor.
Det innebär att deras förbindelse är
säker, var de än är. It-avdelningen får
ett enda fönster där de kan överblicka
de anställdas förbindelser och säkerhet, och det förenklar hanteringen av
tusentals distribuerade anslutningar,
säger Jean-Luc Valente.
För en del organisationer kan den
bästa lösningen vara att låta ett annat
företag hantera it-säkerheten för distansarbetande.
– Det finns visserligen många företag som är på väg mot en nolltillitsmiljö, men många små och medelstora företag har inte de resurser som
krävs för att klara den övergången
snabbt, säger Mike Puglia, strategiansvarig på it-administrationsföretaget
Kaseya:
Specialistkunskaper och skalfördelar
– Under 2021 kommer vi troligen att
få se att små och medelstora företag mer och mer förlitar sig på funktionstjänstföretag. De företagen har
de specialistkunskaper och de skal
fördelar som behövs för att de ska
kunna tillhandahålla den säkerhets
kapacitet som krävs för distansarbetsmiljön.
Vad mer är att vänta för hem- och
distansarbetare? 5g är en möjlighet.
– 5g är fortfarande inte moget för
användning i stor skala. De flesta
organisationer kör bara på en enda
bredbandsförbindelse i hemmet.
Men allt eftersom 5g mognar och det
kommer mer enheter så kommer distansarbetare att välja 5g som alternativ till bredband i hemmet, säger Neil
Anderson
MICHAEL COONEY

idg.se@idg.se
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3. GRUNDPELARE FÖR MICROSOFT.

Här blockeras fem
miljarder hot om året
Microsoft är inte bara ett av världens
största företag, med sin molntjänst
har företaget även ett stort ansvar
för kundernas it-säkerhet. Företagets
it-säkerhetschef lyfter fram zero
trust som en av grundpelarna i
säkerhetsarbetet.
– Folk kommer till mig och säger att
”ditt arbete är ju enkelt, du har ju bara
Windows att hålla reda på”, men faktum är att vi har en stor flora av olika
plattformar och system som vi måste
skydda, både våra egna och kundernas, säger Bret Arsenault, Microsofts
globala it-säkerhetschef.
Microsoft har i sina system över 7,7
miljoner Windowsdatorer, 1,1 miljoner Linuxdatorer och 370 000 övriga typer av system som skrivare, nätverksutrustning och projektorer. Till

detta kommer cirka 150 000 enheter
vardera med IOS och Android, och
faktiskt cirka 30 000 datorer med
Mac OS. Anledningen till det senare
är bland annat att Microsoft utvecklar
diverse mjukvaror även för Mac, Office-sviten till exempel, och dessa måste förstås testas på verkliga system.
Sker med kundernas medgivande
För att försvara sig mot cyberattacker, både mot sina egna interna system,
och mot kundernas system, inte minst
i molntjänsten Azure, har Microsoft
valt att fokusera på analys av vad de
kallar signaler, eller helt enkelt alla
typer av datakällor där anomalier
kan detekteras, förklarar Bret Arsenault under en digital pressträff med
titeln ”Defending Microsoft and Helping Secure the Planet in 2020”.

Som exempel på signaler räknar
han inte bara upp de ovan nämnda enheterna och operativsystemen,
utan även datakällor som genomsökta url:er, analyserade e-postmeddelanden, genomsökta dokument och
autentiserade identiteter via inloggningen till olika tjänster. Bret Arsenault är noga med att framhålla att
analysen och genomsökningen sker
med kundernas medgivande, i de fall
det gäller just kundernas system.
Enligt Bret Arsenault blockerar
Microsoft över 5 miljarder hot om
året, mycket tack vare både en diversitet i signalerna, alltså många olika
datakällor och -flöden, och skalan på
varje signal. Data från dessa signaler

Fortsättning på nästa sida
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3. GRUNDPELARE FÖR MICROSOFT.

Här blockeras
fem miljarder hot
Fortsättning från föregående sida
använder sedan Microsoft för att träna
maskininlärningsalgoritmer att känna igen mönster som tyder på angrepp
eller andra typer av säkerhetsrisker.
Bret Arsenault menar att den enorma
skalan gör att Microsoft har en fördel
mot de cyberkriminella.
– Diversitet i signalerna är lika viktig som skalan – vi tittar på många
olika saker, och varje sak har tillräckligt stor skala för att vi ska kunna göra
AI-stödda analyser och dra praktiskt
användbara slutsatser. Det handlar
om korrelation mellan signalerna och
maskininlärning.
– Jag anser att vi leder racet mot de
cyberkriminella. Vi har en fördel mot
dem eftersom de inte har den skalan
som vi har tillgång till. De kan aldrig testa sina vapen i den skalan och
det medför att de måste chansa mer
och hoppas att vapnen fungerar, vilket
medför att de inte kan skapa mångsidiga vapen, de måste måste specialisera sig på väldigt specifika sårbarheter, säger Bret Arsenault.
Utnyttjar stora event
Året med Corona har satt djupa spår
även hos Microsoft, och Bret Arsenault menar att de cyberkriminella i allt högre utsträckning försöker
utnyttja större event eller händelser
runt om i Världen. Vissa av dessa är
enkla att förutse och något it-säkerhetsansvariga bör ta höjd för i god
tid innan de händer. Ett exempel är
kommande OS, som ju alla vet är en
världshändelse som kommer att äga
rum, och det är därmed inte svårt att
se att exempelvis nätfiske med OS
som tema kommer att komma som
ett brev i inkorgen.
Andra händelser är förstås svårare eller omöjliga att förutse, och Bret
Arsenault tar de aktuella bränder i
Kalifornien som ett aktuellt exempel.
Mindre fokus på perimeterskydd
– De illvilliga är opportunistiska. Alla
typer av större event eller händelser i världen kommer att utnyttjas av
cyberkriminella. Vissa händelser kan
man inte känna till i förväg, som till
exempel naturkatastrofer eller pandemier.

Coronapandemin har för Microsofts
del, som för så många andra företag,
inneburit att de flesta inom organisationen har tvingats arbeta utanför
sina kontorsmiljöer, i det flesta fall
från hemmen.

LEDER RACET

”Jag anser
att vi leder
racet mot
de cyberkriminella.
Vi har en
fördel mot
dem eftersom de inte
har den
skalan som
vi har tillgång till.”
Bret Arsenault,
Microsofts globala
it-säkerhetschef.

Anammat zero trust
Microsoft har redan tidigare anammat zero trust-paradigmet som innebär mindre fokus på perimeterskydd,
tekniker som vpn och tillit till interna
system, och mer fokus på segmentering, skademinimering och att betrakta alla involverade system som potentiellt skadliga.
– Vi tillämpar zero trust över hela
linjen. Jag anser att säkerhet baserat
på identiteter skalar mycket bättre än
säkerhet i nätverket, och säkerheten
ska vara lika bra var man än sitter. Vi
verifierar allt och alla på identitetsnivå innan vi släpper in in användare
eller enheter i nätverket. Hos oss är
det flerfaktorsautentisering överallt
som gäller. Men se också till att dina
enheter alltid är uppdaterade och jag
anser också att virtualisering är viktigt för att höja säkerheten, säger Bret
Arsenault.
– För oss är den största lärdomen av
covid-19 zero trust, att inte bara lita på
vpn. Det behövs till viss del fortfarande, men man kan inte bara lita på vpn.
Skugg-it breder ut sig
Vad händer då när delar av personalen
börjar använda it-system som administratörerna och de it-säkerhetsansvariga inte ens känner till, så kallad
skugg-it? Det är ett allmänt vedertaget faktum att denna typ av osynlig it
breder ut sig, och det skulle antagligen förvåna få om skugg-it har accelererat under pandemin då många arbetar från hemmen, och kontrollen över
personalens arbetsverktyg är mindre
omfattande.
– Skugg-it är en topprioritet på
Microsoft, men 95 procent av våra
applikationer är molnbaserade, och
då kan jag se hur apparna används.
Jag kan se om de till exempel har rdpporten öppen. Man kan inte bara stoppa allt för då hindrar man arbetet och
effektiviteten, så jag tycker man kan

låta folk använda vad de vill om de
bara följer vissa enkla grundregler.
Men skugg-it är en trend som kommer mer och mer, säger Bret Arsenault.
Om Bret Arsenault skulle prioritera vad han måste lägga sin budget för
it-säkerhet på är det utan tvekan tre
områden som får mest pengar. Arsenaults rekommendation till Microsofts kunder är: zero trust, diversitet
och AI och maskininlärning.
– Diversitet är superviktigt, både
vad gäller människor och signaler,
och både skala i signaler och bredd
i signaler. AI, rätt tillämpat, hjälper
också mot skugg-it, om man anser att
det är ett problem. Börja tillämpa zero
trust. Ta till exempel bort problemet
med ”password spraying” med flerfaktorsautentisering.
Kallas för digital empati
Coronapandemin har ibland medfört att personalen mår sämre, både
fysiskt och mentalt. Bret Arsenault
lyfter fram det han och Microsoft kal�lar för digital empati, att det är viktigt att lyssna och förstå signaler från
personalen och att det går att tillämpa teknik för att lyssna mer systematiskt och få en bra bild över hur personalen mår.
– Vi har lärt oss under pandemin att
använda det vi kallar digital empati.
Vi nyttjar de vanliga enheterna personalen normalt använder för att känna efter hur folk mår, men också hur
de jobbar och hur produktiva de är.
Vi försöker hålla stabilitet i produktiviteten, men tillsammans med hälsan
och ”wellness”.
– Jag tycker man kan testa att bygga ett positivt lyssningssystem så man
upptäcker om folk mår dåligt. Det
kan vara så enkelt som att se när de
loggar in och ut, men också om de
tar tillräckligt med pauser, om det rör
på sig under dagen och liknande
mätvärden. Så länge detta görs i en
positiv och hjälpande anda så är det
uppskattat hos oss, säger Bret Arsenault.
LARS DOBOS
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4. GOOGLE PAKETERAR TJÄNSTEN.

Google vill ta täten –
släpper ny plattform
It-jätten Google har paketerat den
teknik de använder för sitt eget
interna säkerhetsarbete till en bred
lösning som de släpper på marknaden. Den nya plattformen bygger på
zero trust-tekniken.
Den snabba förflyttningen till molnet och allt distansarbete har visserligen skapat dynamiska arbetsmiljöer
som i många fall gynnat produktivitet
och innovation, men det har också
öppnat upp för säkerhetshot.
Angripare har utnyttjat pandemin
för att hitta säkerhetsluckor i organisationernas nätverk som de utnyttjar
för att till exempel pressa offren på
pengar.
Mot bakgrund av detta lanserade itjätten Google i veckan sin nya säkerhetsplattform Beyondcorp Enterprise. Den bygger på principen om zero
trust, nolltillit, och tekniken har sitt
ursprung i hur Google jobbat internt
med att hålla sina nätverk säkra utan
att förlita sig på VPN.
Bred tjänst med flera olika funktioner
Nu har de alltså paketerat det här till
en bred tjänst för företagsmarknaden. Det är en end-to-end-lösning
som innehåller skydd mot överbelastningsattacker och nätfiske, dataskydd,
nya säkerhetsfunktioner i Chromebrowsern och med stort fokus på
kontinuerliga autentiseringsfunktioner och verifiering av enheter, användare och applikationer.
Zero trust är en av de hetaste trenderna på säkerhetsmarknaden. Lite
förenklat kan man säga att det innebär att man utgår från att världen är
osäker och inte litar på någon.
Under presskonferensen då Google presenterade den nya plattformen
förklarade Rick Caccia, marknadschef
för Google Cloud Security, varför företaget satsar på det här konceptet:
– Det råder en paradox: Ju mindre ett nätverk litar på interaktioner,
desto mer kan användarna lita på det.
Om kunderna har nolltillit i nätverken så innebär det att de inte behöver
hoppas på att det finns någon magisk
säkerhetsenhet i nätverk som på

PARADOX

”Det råder
en paradox:
Ju mindre
ett nätverk
litar på
interaktioner, desto
mer kan
användarna lita på
det”
Rick Caccia, marknadschef för Google
Cloud Security

något sätt fångar in illasinnade användare.
Caccia gav följande exempel:
– Varje klick är auktoriserat kontinuerligt. Om man jobbar med känsliga applikationer så kan man ha en
policy att det går att komma åt dem
från företagsnätverket. Då kan jag sitta på kontoret och arbeta med den
här känsliga appen, men om jag går
ut i lobbyn och hamnar på ett gästnätverk har jag inte längre tillgång till
den. Man kan göra andra saker, men
man har inte tillgång till den appen.
Lagt till funktioner för företag
Behovet av nya säkerhetslösningar
är stort som en följd av den rusch till
molntjänster och allt det distansarbete som pandemin medfört, säger Rick
Caccia.
– De tio års interna säkerhetsarbete som vi byggt in i det här systemet
tillhandahåller den tillit som molnanvändarna behöver. Dessutom har vi

ett ekosystem av partners som är med
i det här.
Beyondcorp Enterprise är en vidareutveckling av den tidigare Beyondcorp Remote Access-plattformen
men där de lagt till flera funktioner
för företagen. Google självt beskriver
det övergripande syftet med tekniken som att den ska göra så att distribuerade personalstyrkor ska kunna få säker tillgång till applikationer
och data som är kritisk för verksamheten.
Deras mål är att bli zero trust-plattformen nummer ett som andra säkerhetsleverantörer kan plugga in sina
lösningar i. Därför betonade företaget
under presskonferensen flera gånger
ekosystemet av teknikpartner i den
så kallade Beyondcorp-alliansen, där
bland annat Check Point, Citrix och
VMware ingår.
MATTIAS MALMQVIST

mattias.malmqvist@idg.se

Artikeltips –

Här finns fler spännande artiklar inom samma ämne:

- NSA uppmanar företag att välja zero trust-modellen >>

- Microsofts nya råd till sina kunder: lita inte på någon >>
- Salt gör datacenter osäkra – allvarliga buggar hittades av svenska konsulter >>

- Cyberbrottslingar levde rövare under 2020 konstaterar FBI >>

Event – Digitalt event om it-säkerhet den 9 juni. Deltagandet är kostnadsfritt.
Välkommen till ett exklusivt och interaktivt event med fokus på diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande –
varvat med talare och experter inom it-säkerhet. På IDG Security Day samlas beslutsfattare och specialistroller
inom it-säkerhet för att diskutera strategiska och mer konkreta säkerhetsfrågor.
Läs mer och anmäl dig här >>

Kompendier
Det finns många fler intressanta
kompendier för dig att ta del av.
Här är de senast publicerade.
Till kompendiebibiblioteket >>
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