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Websense Confidential

Informationssäkerhet på Internet en 
utopi ? 



Snabb fakta…
50% av all Internet trafik går till fyra (4st!) 
websajter
 Facebook, Google, Youtube & Yahoo…

Världens mest 100 besökta sajter står för 85% 
av vår globala Internet trafik…  

 Vem kan/vill blockera alla möjligheter…?  



År 2009 utnämns i USA regeringens första CIO & 
CTO av president Barack Obama & ”Cyber 
Security” prioriteras högt.



§

Det var innan Wikileaks… 

”We are of assistance to people of all 
countries who wish to reveal unethical 
behavior in their governments and 
institutions. We aim for maximum political 
impact” 



§

 Men långt efter ”cybercrime”.. 

”We are of assistance to people of all 
countries who wish to reveal unethical 
behavior in their governments and 
institutions. We aim for maximum political 
impact” 



Vi publicerar och utbyter enorma mängder 
information på Internet varje dag. 

Många är intresserade av den informationen, men 
av olika skäl !!

Vi publicerar och utbyter naturligtvis all information 
under kontrollerade och säkra former… vi följer ju 
våra lagar & regelverk för informationssäkerhet !?? 



Karolinska sjukhuset måste sluta sprida patientuppgifter
19 april 2011
Karolinska sjukhusets sätt att göra sina patientuppgifter tillgängliga för andra vårdgivare är 
olagligt, konstaterar Datainspektionen. 

Miljonvite för kreditupplysningsföretaget SHJ
20 april 2011
Datainspektionen förelägger Svensk Handelstidning Justitia vid vite om en miljon kronor 
att upphöra med att lämna ut kreditupplysningar om privatpersoner på sin webbplats

Brister vid myndigheters informationsutbyte
5 april 2011
Datainspektionen har granskat informationsutbytet mellan statliga myndigheter och 
socialnämnder…

Källa; Datainspektionen



 

Hälften av unga har utsatts för facerape 
28 Januari 2011
Nästan alla unga svenskar använder Facebook. Hälften av dem har råkat ut för en 
facerape, vilket innebär att Facebook-kontot kapas av någon annan som skriver elaka 
eller "roliga" saker i ens eget namn. Det visar Datainspektionens senaste…

Så här skyddar du dig på Facebook
10 december 2010
Facebook har i år ändrat sina sekretessinställningar så att allt fler får se dina 
personuppgifter. I det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet…

Källa; Datainspektionen

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/halften-av-unga-har-utsatts-for-facerape/
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/halften-av-unga-har-utsatts-for-facerape/


Min kvalificerade gissning är att webb-mail, 
Dropbox & Google Docs används flitigt hos er. 

Och att information skickas dit och lagras där ? 
Men av vem/vilka ? Och vilken typ av 
information ? 

Kan du ens gissa ?  
 
   



En kvalificerad gissning eller ett sannolikt 
antagande är långt ifrån säkerhet. 
 



Klart Ni har en policy, men hur vet Du att den följs ?  

Tekniska verktyg krävs för att kunna kontrollera & 
begränsa  informationsflöden… och för att mäta 
efterlevnad!   
 
   



Tekniska verktyg med god rapportering underlättar 
också vid revisioner.

 
   



Gartner has a new report
5 April 2011
Next-Generation Firewalls and Secure Web Gateways Will Not 
Converge Before 2015 
While there is overlap between the Web-oriented security 
controls provided by next-generation firewalls (NGFWs) and 
secure Web gateways (SWGs), Gartner does not believe these 
two areas will converge before 2015.

Alla säger sig leverera bäst verktyg. 
Läs om styrkor & svagheter hos analytikerna. 

Gartner, IDC, Forrester, Radicati med flera…



Understanding the Secret Digital War of the Internet
By Paul Gil, About.com Guide
Forget viruses, spam and hacker attacks..."spyware" is now the 
single largest problem facing internet users today. Their volume 
far outstrips spam and regular viruses.

http://netforbeginners.about.com/bio/Paul-Gil-7508.htm


Understanding the Secret Digital War of the Internet
By Paul Gil, About.com Guide
Forget viruses, spam and hacker attacks..."spyware" 
is now the single largest problem facing internet 
users today. Their volume far outstrips spam and 
regular viruses.

http://netforbeginners.about.com/bio/Paul-Gil-7508.htm


Tack!
ptornqvist@websense.com

 0705-63 35 50
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