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Nuläget kring säkerhet och internet

Vad är det som händer?
Vad ska vi akta oss för?
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Det här är .SE
• Stiftelsen för Internetinfrastruktur (1997)

• Sköter bland annat administration och teknisk drift av .se och .nu

• 1 362 338 .se- och 266 344 .nu-domännamn (2015-05-04)

• ~800-1000 nyregistreringar per dag.

• ~70 anställda.

• 140 återförsäljare.

• Omsättning 2013: 140 Mkr – 78,5 Mkr till internetutveckling

• .SE står under tillsyn av:
– PTS genom Lagen om nationella toppdomäner på Internet i Sverige (SFS:2006:24).

– Länsstyrelsen genom Stiftelselagen.



.SE

• Bidrar till en positiv utveckling av internet

• Inte en politisk organisation – vi vill lära och 
utbilda användare att använda nätet på ett 
sunt och säkert sätt

• Vi vill att användare kan, vill och vågar använda 
nätets tjänster utan att känna sig oroliga för att 
bli lurade eller vara övervakade

• Vi vill att leverantörer levererar produkter och 
tjänster där användarnas behov respekteras







Hotbilden



Fler och mer av allt!

• Angreppen blir fler

• Angreppen blir mer avancerade – dynamiska, 
smygande och slår framgångsrikt omkull traditionellt 
tekniskt försvar:
– Brandväggar

– IPS:er

– Antivirus

– Bryggor/gateways

• Angriparna blir flera

• Angriparna blir mer avancerade



Trolig utveckling?

• Massiv ökning av avancerad skadlig kod, 
plattformsoberoende – via e-post eller webbaserat

• Mönstret för mängden attacker varierar starkt mellan 
olika branscher

• Angripare använder kortlivade domäner för riktade 
nätfiskeattacker via e-post (spearing)

• Variationen på skadlig kod i bifogade bilagor ökar

• Företag med upphovsskyddat material eller 
personuppgifter är ofta drabbade



Vem drabbas?

• Vissa organisationer blir måltavlor oavsett vad de gör, 
men de flesta blir det på grund av vad de gör. 
–Angripare från utsidan eller insidan
–Överbelastningsattacker
– Skadlig kod
–Attacker mot webbapplikationer
–Kortskimning
– Slumpmässiga fel
– Fysiska stölder och förluster
–Cyberspionage
–Point-of-sale-intrusions



Varför?

1. Användare fortsätter aningslöst att klicka på 
skadliga länkar 

2. Skadlig kod inbäddad i webbtrafik (http) har 
visat sig särskilt effektivt för att ta sig igenom 
befintligt försvar, om det nu finns något

3. Som ett resultat av de båda ovan, och 
eftersom angripare ser att deras taktik 
fungerar ökar antalet attacker kontinuerligt



Rotorsaksanalys





Hur?

• Falska supportsamtal (vet vår värd en del om….)

• Banktrojaner

• Utpressning

• Annonsbedrägerier

• Vädjan om ekonomiskt stöd via hackade konton

• ID-kapningar

– Någon beställer varor i annans namn

– Någon tecknar abonnemang i annans namn

– Någon beställer kontokort i annans namn

– Du betalar för en vara som du aldrig får









Mobilitet



Utan en tråd



Sociala nätverk

https://www.iis.se/guide/anvandarvillkoren-som-ingen-laser/

http://www.usatoday.com/videos/tech/2014/10/01/16504243/



Molntjänster

Riskanalys

Vem är leverantören?

Hur ser villkoren ut?

Vad ingår i tjänsten? Ändringar? 

Dataformat?
Servicenivå/SLA

Hur byter jag leverantör?

Var lagras data?

???????



Att tänka på

• Säkerhetskopior, redundans? Kan informationen 
återskapas? Vem bär ansvaret vid förlust av data?

• Vilken rätt har leverantören att anlita 
underleverantörer? 

• Hur och av vem behandlas av personuppgifter?

• Leverantörens egen användning av kunddata? 

• Felansvar, brister i tjänsten – avhjälpande, 
nedsättning, vårdslöshet?

• Et cetera…



Identifiera digitala hot



Vem ska man lita på?

Bildcredd @pawal



För komplext

• För mycket data

• Otaliga attackmöjligheter

• För många säkerhetslösningar, leverantörer och produkter

• Ingen homogen ansats



Attackvektorer

– Varje (kommunikations)kanal

– Varje gränssnitt

– Varje krypto

– Varje miljö

– Varje sajt

– Varje transaction

– Varje log och “audit trail”

– Varje arkiv

– Varje process (drift, pågående, 
utveckling)

– Varje system

– Varje infrastruktur

– Varje kommunikation

– Varje språk

– Varje arkitektur

– Varje komponent

– Varje informationsmängd eller data

– Varje fysiskt lager

– Varje logiskt lager

– Varje lagringsenhet eller
lagringsplats



Gör riskanalyser - ofta

• Verksamheten lär sig att hantera risker

• Verksamheten blir medvetna om hoten 

• Analysen ger en realistisk bild av verkligheten

• Analysen ger en realistisk och trovärdig 
värdering av riskerna

• Analysen producerar beslutsunderlag för att 
kunna fatta rätt beslut



Säkra produkter och tjänster



Säker systemutveckling

Säkerhet i programvaror och tjänster är ett
tillstånd skapat av bra projektorganisation, 
implementation och kultur.

Inte bara frånvaron från buggar.



Säkerhet genom design



Internet of
things

Foto: Pat Guiney
CC BY 2.0
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Använd de säkerhetsfunktioner som 
finns

• IPSec

• TLS – Transport Layer Security

• HSTS – HTTP Strict Transport Security

• Certificate pinning/SSL pinning

• Certificate transparency



Personlig integritet



Hur viktig är din personliga integritet?



Svenskarna och internet

• 51 procent av svenskarna oroade sig för 14 år sedan

• För tre år sedan, nästan ingen alls

• Idag ser vi en ökad oro för övervakning och 
bevarandet av integritet

http://www.soi2014.se/personlig-integritet-
overvakning-och-politik/

http://www.soi2014.se/personlig-integritet-overvakning-och-politik/


Kort eller kontant?

• Varken eller

• Elektroniska betalningar ger helt nya möjligheter till 
kartläggning av kunder

• Elektroniska betalningar mellan personer gör det 
möjligt att kartlägga ekonomiska relationer och 
beroendeförhållanden av mer privat karaktär som 
inte involverar något köp 



Digitalt självförsvar



Inställningar i webbläsare

• Integritetsinställningar

• Kakor

• Lämna inga spår (Do not track)



Insticksmoduler/program

• Privacy Badger från EFF (Chrome)

• Ghostery

• Collusion (Firefox)

• Disconnect.me

• Flashblock

• Noscript (Firefox)

• Adblock och Adblock Plus (vitlista)



Övrigt

• VPN-tjänst (för krypterad kommunikation)

• Tor-nätverk (för anonymiserad kommunikation)

• Sökmotor som inte spårar vad du gör
– https://duckduckgo.com



https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/digitalt-sjalvforsvar-en-introduktion/



Lösenordshantering – STOPP!

• Använd flerfaktorsautentisering

• Det är på tiden att vi börjar använda e-
legitimation

• Identitetsfederationer

– Skolfederation

– Sambi



Framtiden och kommande trender

• Det är svårt att implementera informationssäkerhet –
angriparen behöver bara hitta en enda svaghet, men 
som försvarare måste vi försöka skydda varje del av
systemet

• Varje utvecklare, programmerare och systemdesigner
har en plikt att göra allt som är möjligt för att
bekämpa dessa mörkrets makter!



Tack!
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