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Vilka är vi?

• Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och 

allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet 

som bidrar positivt till människan och samhället.

• Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras 

av oss. 

• Intäkterna finansierar satsningar som gör att 

människor kan använda internet på bästa sätt, och 

stimulerar kunskapsdelning och innovation med 

inriktning på internet.
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Säkerhet i webb



Säkerhet i e-post



Signerar domäner med DNSSEC













Säkerhet är inte en produkt – det är en process

• Identifiera tillgångar och analysera risker 

• Utbilda/informera

• Nätverka

• Var transparenta, dela med er till andra och lär av 

andras misstag

• Omvärldsbevaka



Det blir fel ibland därför att….

• Verksamheter som inte förstår hotbilden inte heller tar 

säkerhetsarbetet på allvar

• Medarbetarnas kunskaper tas för givna

• Ny teknik och nya arbetssätt skapar nya risker och hot 

• Ny teknik – nya processer – nya rutiner – kräver 

kompletterande utbildning i säkerhet

• Vi tror att våra medarbetare följer säkerhetsregler bara för 

att de finns, men…



Hur kan det se ut?

• Okunniga, pragmatiska, nyfikna, nöjeslystna medarbetare

• Bristfälliga rutiner, stödfunktioner och system

• Bristande kunskap på ledningsnivå

• Dålig kännedom om policy, anvisningar och instruktioner

• Undermålig uppföljning av avvikelser/förseelser/missbruk

• Bristande kontroll av hur mycket medarbetarna vet om IT-

och informationssäkerhet



Vad behöver styrelser veta?

• Har man kartlagt vad som är verksamhetskritiska tillgångar?

• Var står verksamheten idag? Har styrelsen formulerat mål för 
informationssäkerheten? 

• Finns det ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet 
som fastställts av ledningen? Är det spritt i organisationen?

• Finns det någon process för bedömning av 
informationssäkerhetsrisker? Hur ser riskbilden ut?

• Hur är vår säkerhetsnivå jämfört med andra verksamheter inom 
samma område?



När det oönskade händer

• Finns det någon systematisk incidenthantering?

• Finns det en kontinuitetsplan upprättad som anger hur svåra 

situationer ska hanteras?

• Är rutiner och processer fastställda, dokumenterade, införda 

och testade, och underhålls de regelbundet?








