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SvD.se – Sveriges första säkra nyhetssajt 
	
Nu är SvD.se Sveriges säkraste nyhetssajt. SvD erbjuder från och med i dag 
sina digitala läsare protokollet ”https”, vilket innebär att all 
kommunikation mellan webbservern och webbläsaren är krypterad. 
 
Ett litet ”s” betyder så mycket i den digitala protokollvärlden. Det står för ”Secure” och 
gör att trafiken blir betydligt säkrare än med det tidigare protokollet ”http”. En https-
lösning kräver mycket arbete eftersom väldigt många integrationer måste säkras. Men 
nu är allt klart. 
 
– Ja, nu flyttar SvD över all trafik till https-protokollet och det gör SvD till den första 
säkra svenska nyhetssajten. Det är förstås väldigt roligt att vi nu kan erbjuda våra 
besökare denna lösning för säker läsning, säger Johan Möller, Head of SvD Business 
Solutions. 
 
Det finns flera fördelar med att använda det säkrare protokollet för att leverera 
webbtjänster. 
 
• Trovärdighet och säkerhet. Https garanterar att innehållet inte är manipulerat på 
vägen till läsaren. Ingen obehörig kan heller addera material som inte avsändaren avsett 
att lägga ut. 
    
• Personlig integritet. Den krypterade kommunikationen skyddar läsaren från obehörig 
insamling av surfbeteende. Detta är ett första steg mot EU:s kommande 
dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Den ska lanseras i 
maj 2018 och sätter användarens personliga integritet i första rummet. Men fortfarande 
kommer befintlig statistik om användarnas surfmönster att kunna samlas in av 
avsändaren. 
 
• Sökmotoroptimering. Google och andra sökmotorer rankar säkra webbplatser högre i 
sökresultatet. 
 
• Bättre prestanda. Sajten går snabbare att ladda ned och rita ut i webbläsaren. 
 
En del webbläsare som exempelvis Google Chrome kommer inom kort att visa sajter 
som inte använder det protokollet med ordet i ”Osäker" i adressfönstret. Och Apple 
kommer inom kort att kräva att alla nya appar följer https-protokollet. 
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