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Zero Trust historie

• Første gang benyttet i 2010 
av Forrester Research

• Stort fokus de siste årene

• En av kongstankene bak 
moderne IT-sikring

• Noe av det mest 
risikoreduserende tiltakene 
du kan foreta deg
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Perimetersikring er ikke lenger nok
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Latente laterale angrep

• Angripere kan ligge «sovende» i ditt IT-miljø i over 200 
dager

• Speider etter svakheter uten å angripe

• Angriper når man er på sitt mest sårbare



Zero-trust

• All trafikk er suspekt

• Vi kan ikke stole på brukerne

• Vi kan ikke stole på at intra-server 
trafikk er trygg

• Svartelisting fungerer ikke





Trender og utfordringer



Brukeren som angrepsvektor

• Innsideaktører er ansvarlig for 60% av alle angrep

• 12 av brukere åpner phishingepost

• 4% åpner linken

• 56% benytter usikrede åpne nettverk til å logge seg på
jobbtjenester

• De fleste har særdeles dårlig passorddisiplin





Alltid anta det verste
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Zero Trust



Steg 1: Multifaktorautentisering



• Bruker, applikasjon eller tjeneste skal 

kun ha de rettigheter som er 

nødvendig for å utøve oppgave

• Opphøyd tilgang skal være midlertidig

• Vil i tillegg til bedre sikkerhet føre til:

• Bedre governance

• Lettere å administrere

• Bedre stabilitet

Prinsipp om 

minste tilgang

Steg 2: Least Privelige



Steg 3: Fjerne lokale 
administratorrettigheter

• 99,5% av alle Internet
explorer sikkerhetshull 
fjernes

• 82% av alle sikkerhetshull i 
Office 365

• Reduserer faren for 
ransomware



Evolution of the zoning model

19

Single Layer

Single layer protection

between external (Internet) 

and Internal.

Services equally unprotected if

a breach occurs. No 

protection against attacks from 

within the organisation.

Dual Layer

Additional protection

internally.

Services still equally

unprotected, but now a 

protective barrier exists against

attacks from within the

organisation.

Micro-segmentation

Segment services into smaller

zones.

Services isolated into groups, 

to minimise impact, but attacks

could still proprogate within

each domain group.

Zero Trust

Create barrier per service / 

system and whitelist all 

interactions.

All interactions between all 

services always verified.
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