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Vad Karlstads kommun berättar om

• Varför har vi Websense?

• Vad använder vi Websense till?

– Spåra

– Skydda

– Autentisera

• Erfarenheter och nytta

• Vad vill vi ha i framtiden?



Vad Websense berättar om

• Internet förändras dramatiskt

• Traditionellt Webbfilter räcker inte

• Websense idag & imorgon



Varför har vi websense?

• TV4 frågade vår kommunchef:

– Du spenderar 600.000 kr på att blockera 
internetsidor, litar du inte på dina anställda?

• Hon svarade:

– Det är 24 kr per användare och det är för att skydda 
dem, det är det värt!

• Stödja vårt informationssäkerhetsarbete

• Blockera skadlig kod

• Kapacitetsmätningar, topplistor

• Trender, vad används nätet till?



• Facebook
• Solsidan
• Google
• Expressen
• Vision8020
• Blocket
• Bilddagboken
• hitta.se
• karlstad.se
• Aftonbladet

10 i topp - besök

http://bizbox.slate.com/blog/google.jpg
http://www.bilddagboken.se/
http://www.hitta.se/
http://www.aftonbladet.se/


Spåra

• Vid misstanke om brott t.ex.

– Olaga hot

– Mobbing

– Barnpornografi

– Dataintrång

– Bedrägeri

– Sexuella trakasserier

• Ingen ska vara anonym i koncernens nätverk



Skydda

• Kategorier vi blockerar är:

– Malicious code

– Proxy avoidance

– Computer security

– Hacking

– URL translation

• Kategorier vi ’varnar om’ är:

– Adult material



Gör Websense nytta ?



Skydda



Skydda



Internetanvändning

Innehållet i all kommunikation ska genomsyras av 
koncernens värdegrund, i såväl möten och muntliga 
samtal som i skriftlig information och kommunikation. 
Värdegrunden innebär att personer inte värderas efter 
inkomst, utbildning, kön, sexuell läggning, nationalitet, 
ålder, språk, religion, kultur eller andra liknande 
förhållanden. Det är inte heller tillåtet av sprida eller ta del 
av information som kan upplevas som kränkande. 

Målen med riktlinjerna är att ha en hög och säker 
tillgänglighet vid externa och interna kontakter samt skapa 
ett säkert och enhetligt arbetssätt för hantering av 
kommunikationsvägarna inom koncernen.

Riktlinjer för Internet och e-post

VärdegrundEj kränkandeTillgängligtSäkertSpårbartChefsansvar



Autentiera

• Elevnätet karlstad!internet

• Möjlighet för elever och personal att ta med egen dator, 
telefon etc. och ansluta den till ett surfnät i skolan.

• Designkriterier:

– ingenting kan installeras på klienterna

– ingen anonym surfning tillåten

– samma webfiltrering som i övriga nät i kommunen

– alla har ett konto redan

• Websense tvingar alla att autentiera sig mot vårt 
eDirectory för att komma ut på internet



• Utifrån bestämmelserna i personuppgiftslagen är det viktigt att uppgifterna enbart används 
för det ändamål de samlas in för. Syftet med att dessa uppgifter samlas in och lagras 
under några veckor innan de tas bort är ju att vi ska kunna kontrollera att de 
riktlinjer som finns följs och vidta åtgärder i annat fall.

• Rapportera till rektor om hur det ser ut så att han eller hon kan vidta nödvändiga 
åtgärder. I första hand vara tillsägelse/samtal med eleven medan det vid 
upprepade överträdelser kan finnas behov av att rapportera även till vårdnadshavare.

• Uppgifter om vilka sidor som besöks av en enskild person anses som integritetskränkande 
och det är därför viktigt att ni inte rapporterar mer detaljerat än som anses 
nödvändigt. Samtidigt är det viktigt att rektor får del av det som behövs för att skolan 
ska kunna samtala med eleven och påtala vad som gäller så den kan "rätta sig". Det 
finns inget juridiskt som säger vad man ska rapportera utan det är en 
bedömningsfråga utifrån behovet och med den begränsningen att uppgifterna inte 
får användas i strid med ändamålet.

• Det är samtidigt viktigt att skolan får ett "verktyg" och har vad de behöver för 
en diskussion med eleven så det inte känns "tandlöst" från deras sida 

• Det är skillnad på elever över och under 18 år när det gäller möjligheten att rapportera till 
föräldrar. Elever över 18 år är myndiga så i deras fall kan det aldrig bli aktuellt att kontakta 
föräldrarna kring detta. Föräldrar till elever under 18 år är fortfarande 
vårdnadshavare för dessa så där finns andra möjligheter att rapportera.

Juridiska aspekter



Erfarenheter och nytta

• Ingen känd anmälan om hot eller mobbing 
sedan 2008

• Alla webbplatser kan smittas (även våra egna)

• Virusskyddet räcker inte till längre

• Skapa riktlinjer om vem som får begära ut 
information

• Skapa riktlinjer om under vilka förutsättningar 
olika information får lämnas ut



Vad vill vi ha i framtiden?

• Utredning om vad internet ska brukas till i 
kommunen initierad

• Skydd till våra användare även utanför vårt 
nät?

• Skydd ’live’ i web 2.0

• Planerad uppgradering till version 7 i maj.



Fritt Internet...?

SKL, Nya regler för kommunala twittrare
Publicerat 2010-04-29 09:05

Allt fler kommuner använder sociala medier som Twitter och Facebook. I dag kommer 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, med riktlinjer för vad som är tillåtet för tjänstemän och 
kommunpolitiker.

”Blogg-kommentarer”
Det offentliga Sverige ska sköta sina jobb - dessutom kan de ju börja med att svara i telefonen lite 
oftare samt svara på hederliga mail de får (vilket riksdagsledamöter är usla på enligt min 
erfarenhet) innan de dessutom ger sig ut på Facebook och larvar. Facebook är ett företag, ett 
community, det är lika konstigt som att tjänstemän skulle sitta på Lunarstorm. Internet var en 
revolution, Facebook är inte det. Och nämn inte ens Twitter, detta kräkmedel som förtunnar 
språket och dödar nyanserna.

Jon, 21:25, 29 april 2010. Anmäl

Sociala medier = framtiden
pilla, 18:50, 29 april 2010. Anmäl

Det är egentligen ett ganska lustigt skådespel att se hur "gamlingarna" förtvivlat försöker få dessa 
nya fenomen att passa in i deras förstenade världsbild. Världen förändras och har under de senaste 
åren i det närmaste genomgått en revolution så försök hänga med eller håll käft för ni kommer 
inte att kunna stoppa tillbaka anden i flaskan nu när den väl är ute.

REx, 16:46, 29 april 2010. Anmäl

http://www.dn.se/abuse/add/dn?abuseLink=ZG46YXJ0aWNsZUNvbW1lbnQ7NTI3ODAyOzE=
http://www.dn.se/abuse/add/dn?abuseLink=ZG46YXJ0aWNsZUNvbW1lbnQ7NTI3NTU2OzE=
http://www.dn.se/abuse/add/dn?abuseLink=ZG46YXJ0aWNsZUNvbW1lbnQ7NTI3Mjc1OzE=


Forts, ”Fritt Internet...?”

Enligt SKL twittrar ett 60-tal kommuner... Flera har också Facebook för att 
komma i kontakt med invånarna. Alla ska kunna få reda på vilka sociala medier 
som kommunen är aktiv på, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges 
kommuner och landsting.

Det betyder också att alla inlägg som görs betraktas som allmänna handlingar.
Gränsen mellan privat och offentligt är svår att definiera.
Det är också viktigt att kommunerna beslutar hur och vilka som ska arbeta med 
de här kanalerna, säger Staffan Wikell.

Hur ser framtiden ut?
Flera kommuner ligger i startgroparna och inför valet kommer säkert fler 
politiker att börja twittra och blogga. Linköpings kommun har redan 
politikerbloggar och fritidsgårdarna använder Facebook för att informera de 
unga om evenemang. Nu står kommunens tjänstemännen i tur



Löpsedel i Norge 3 maj 2010



En bild av Internet idag...
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• Miljoner nya Webbsajter varje 
dag  
• Används för riktade attacker
• Personliga sajter som läggs ned        
och byggs upp etc..

• Miljoner nya Webbsajter varje 
dag  
• Används för riktade attacker
• Personliga sajter som läggs ned        
och byggs upp etc..

• Konstant förändrat innehåll
• Varierande  och ombytliga länkar
• 75-80% sprider skadlig kod
• Applikationerna blir allt mer avancerade
• Problemen med data läckage växer

• Mer regionala sajter
• Mindre användargenererat innehåll
• Traditionellt Webbfilter Ok ! 



MSN Medborgar 
Portal

SaaS
Bloggar

Salesforce iGoogle

Spotify
Social Media

Webbmail

CRM

Web Security 

Traditionellt Webbfilter räcker inte... Internet är komplicerat !  

Webbfilter -94



Websense idag !

Web Security Gateway Anywhere 

- Hybrid-lösning, 10st datacenter, ISO27001 Certifierade
- Webb DLP
- Webb säkerhet
- Proxy & Cache
- SSL dekryptering
- AV inbyggt
- Ett centralt gränssnitt för allt, Triton



Enkelheten det geniala !

Web 
Security

V-Series 
Appliance

DLP 
Sniffer

DLPWeb

Antivirus
Annan 1 

Annan 2

ICAP

WebsenseÖvriga

2009 Content-Aware 
Data Loss Prevention MQ: Leaders 
Quadrant
Secure Web Gateway: 
2008 Worldwide Market Share 
Leader

2009 Secure Web Gateway MQ: 
Leaders Quadrant

Högre TCO med...
- Ytterligare HW
- Ytterligare SW 
- Mer resurskrävande
- Fler ”kockar” (leverantörer)
- Tidsödande implementering
- Tidsödande administration 



2009 North American Content Management 
Product Innovation of the Year Award
2009 Global Content Filtering Products 
Market Leadership Award

Content Filtering Competitive Landscape, 2008:  
THE Market Leader

Content Filtering:
2008 Market Share Leader

Content Filtering:
2008 Worldwide Market Share Leader

DLP Market Quadrant 2009: 
Short List

Content Security Suites Wave, Q2 
2009:  Sole Leader
Web Filtering Wave, Q2 2009:  
Recognized Leader

Email Filtering Wave, Q2 2009:  
Recognized Leader

Data Leak Prevention Wave, Q2 
2008:  
Recognized Leader

Web Security:
2008 Worldwide Market Share Leader

23

Content Filtering:
Information Protection Decision Matrix:  On ‘Shortlist’
Highest aggregate technology rating

2009 Content-Aware Data Loss Prevention MQ:
Leaders Quadrant
Secure Web Gateway: 
2008 Worldwide Market Share Leader

2009 Secure Web Gateway MQ: 
Leaders Quadrant

2009 Corporate Web Security Market Quadrant: 
Recognized Leader
Corporate Web Security:
2008 Install Base & Revenue Market Share Leader



Många nöjda kunder inom offentlig sektor !

Fler än 70st kommuner arbetar med Websense idag...

”...den enkla administrationen och möjligheterna med 
Websense rapporteringsverktyg vägde tungt...”

”...vi testade Websense, effektmålen var tydliga, de  
befintliga skydden räckte inte. Att vi också kunde 
delegera administration & rapportering gjorde beslutet 
enkelt..”

”...äntligen kan vi enkelt skydda bärbara datorer och  
skolor utanför vårt nät. Och vi kan administrera allt med 
ett centralt gränssnitt, Websense Triton...”



Websense imorgon...

TRITON 
Console

Email
Security

Data
Security

Web
Security

SaaS
10st datacenter  

ISO27001 certifierade
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Framtiden är frihet på Internet 
men behåll säkerheten, 
spårbarheten och kontrollen !

Frågor ?

Välkommen till Websense
monter för en närmare 
presentation...

Mats Jensen & 
Peter Törnqvist 


