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Kort om Internetstiftelsen

Oberoende allmännyttig organisation som verkar för en 

positiv utveckling av internet

Sköter administration och teknisk drift av .se och .nu

Driver identitetsfederationer för vård och skola i Sverige

Investerar i internetutvecklande projekt

(år 2016 rörde det sig om cirka 50 miljoner kronor)

Vision: Alla ska vilja, våga och kunna använda internet
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Informationsinkontinens
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Källa: http://www.informationisbeautiful.net/

visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/
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Social ingenjörskonst
Definition: “Any act that 

influences a person to take an 

action that may or may not be 

in their best interest.”

“…the art and science of 

getting people to comply with 

your wishes.” 

(Harl in ‘People Hacking’)

Bild 8



iis.se Bild 9



iis.se

Identitetskris

Identitetsstöld, identitetsintrång eller identitetskapning, är 

obehörig användning av någon annans identitetsuppgifter, 

såsom identitetsbevis, till exempel legitimation eller lösenord, 

ofta för att dra nytta av offrets identitet eller tillgångar.
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Källa: Justitiedepartementet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitetsbevis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legitimation
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6senord
https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillg%C3%A5ng
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Det här kan alla göra!
Öppna inte e-post eller länkar som är okända för dig

Använd inte ett för enkelt eller samma lösenord till olika tjänster

Ha ett uppdaterat virusskydd på din dator och mobil

Ladda inte ned nya appar utan att kontrollera om de funnits ett tag och fått flera positiva recensioner och betyg

Skicka inte person- eller kontouppgifter via e-post 

Använd tjänster som ger dig information direkt i mobilen eller mejl om någon tagit en kreditupplysning på dig

Se till att inga obehöriga kommer åt din post

Exponera inte dina personuppgifter i onödan. Lämna inte ut ditt personnummer på nätet och släng inte post med 

personlig information i soporna eller pappersinsamlingen

Om du tappat bort en identitetshandling, anmäl det till Polisen och till kreditupplysningsföretag
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Det här ska biblioteken göra

”Bibliotekssekretessen, som gäller för uppgifter om boklån, 

utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas 

användning av informationsteknik hos bibliotek”

Några frågor om offentlighet och sekretess

Prop. 2016/17:208, beslut av riksdagen 15 november.

Träder i kraft 1 januari 2018
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Hjälp på traven - Checklista i tre 
delar

https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/kvalitetsdialog/skydd-

for-personlig-integritet-i-biblioteksmiljo/

A. Fysisk miljö

B. Konfiguration av datormiljö

C. Bibliotekets tjänster på webben
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