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Driftsäkerhet 

Installation av program på arbetsplatsdatorer 

Windows 

• Installera program genom software center. 

https://zero.comaround.com/link/0b0fc14448c944ef8227ca0df7ed86d1/


• Hör av dig till helpdesk (helpdesk@su.se, ank 1999) vid installation av mjukvara som 
inte kan installeras enligt ovan. 

• Ifall mjukvaran ses som institutionsspecifik kan installationen behöva gå genom 
datasystemansvarige. 

• Mjukvara där licens behöver köpas behöver beställning gå genom licensansvarig. 

Mac 

• Installera genom App store och self service. 
• Installera inte tredjepartsmjukvara utan att först stämma av med datasystemansvarig. 
• Mjukvara där licens behöver köpas behöver beställning ska gå genom licensansvarig. 

 

Loggning och övervakning 

Ansvar 

Datasystemansvarig ansvarar för att rutiner kring händelseloggar följs.   

IT-avdelningen ansvarar för att registrera användaraktiviteter, avvikelser fel och 
informationssäkerhetshändelser. Vid relevant händelse ska datasystemansvarige 
kontaktas med cc till prefekt. 

Nätverk 

Nätverkskapacitet (fast nätverk) 

Det åligger datasystemansvarig att se till att vlan är dimensionerat relativt 
institutionens behov. 

Nätverkskapacitet (trådlöst nätverk) 

Det åligger institutionstekniker och datasystemansvarige att följa rutin vid behov av 
större kapacitet på trådlösa nätverk. 

Förvaltning av nätverksutrustning 

Det åligger institutionstekniker att i samarbete med IT-avdelning förvalta 
nätverksutrustning. 

mailto:helpdesk@su.se
http://sukat.su.se/role.jsp?dn=cn%3DLicensansvarig%2Cou%3DInstitutionen+f%C3%B6r+matematik%C3%A4mnets+och+naturvetenskaps%C3%A4mnenas+didaktik%2Cou%3DMatematisk-fysiska+sektionen%2Cou%3DNaturvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE
http://sukat.su.se/role.jsp?dn=cn%3DLicensansvarig%2Cou%3DInstitutionen+f%C3%B6r+matematik%C3%A4mnets+och+naturvetenskaps%C3%A4mnenas+didaktik%2Cou%3DMatematisk-fysiska+sektionen%2Cou%3DNaturvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE


Systemanslutningar till nätverk 

Enbart datasystemansvarig får lägga till system till nätverk. Alla undantag ska 
godkännas av prefekt. 

Övervakning och loggning av nätverk 

Övervakning och loggning sker av IT-avdelningen och rapporteras till 
datasystemansvarig. 

Avtal - säkerhet hos nätverkstjänster 

Relevanta krav diskuteras med Datasystemansvarig, IT-säkerhetssamordnare och 
juristfunktion innan nya avtal sluts om säkerhet i avtal om nätverkstjänster. 

Se artikel om leverantörsrelationer för detaljer. 

Skrivare – driftrutin 

1. Skrivaransvarig kontaktas. 
2. Vid fel kontaktar skrivaransvarig central funktion. 
3. Information går ut om driftstörning till personal. 

Skydd mot skadlig kod 

Vi är vana vid att se att skadlig kod visade sig mot användaren. Idag är det inte 
ovanligt att koden istället gömmer sig kvar. Efter installation vill koden ofta: spridas, 
dölja sig, etablera kontrolltunnlar. Syftet är oftast att kunna extrahera information från 
organisationen eller att få möjlighet att kunna nyttja den kontrollerade plattformen för 
vidare attacker.  

Antivirusprogram 
Arbetsplatsdator 

Med varje arbetsplatsdator följer i standardutförande Sophos antivirusmjukvara med. 
Det är användarens ansvar att hålla mjukvaran uppdaterad. 

Icke-arbetsplatsdator 

Datasystemansvarige installerar Sophos antivirusmjukvara. 
Det är användarens ansvar att hålla mjukvaran uppdaterad. 

https://www.mnd.su.se/medarbetare/informations%C3%A4kerhet/leverant%C3%B6rsrelationer-1.374394
http://sukat.su.se/role.jsp?dn=cn%3DPrintansvarig%2Cou%3DInstitutionen+f%C3%B6r+matematik%C3%A4mnets+och+naturvetenskaps%C3%A4mnenas+didaktik%2Cou%3DMatematisk-fysiska+sektionen%2Cou%3DNaturvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE


Förebyggande 

Se artiklar om IT-säkerhet. 

Vad gör du om du tror att du drabbats av skadlig kod? 

Ifall en dator ägd av institutionen beter sig avvikande ska: 

• datasystemansvarige kontaktas omedelbart. 
• datorn analyseras för skadlig kod. 
• procedurer enligt universitetets regelverk följas (se nedan), och ifall incidenten 

bedöms som allvarlig krävs att den rapporteras till MSB. 
• datorsystemansvarige vid institutionen kontakta informationssäkerhetsfunktion vid 

behov. 
• den isoleras från näverk och formateras vid behov. 

IT-incidentrapportering 

Här finns regelverk kring IT-incidentrapportering vid Stockholms universitet. 

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap kräver att vi rapporterar allvarliga IT-incidenter till MSB. 

Säkerhetskopiering 

Lagring i SUND/Box 

• Institutionens medarbetare har som rutin att spara skyddsvärd information och data 
som faller under GDPR/PUL i SUND (gemensam lagringsplattform för Stockholms 
universitet). 

• Övriga data sparas antingen i box eller SUND. 
• SUND har en speglingsfunktion och box har versionskontroll. 

Flyttbar lagringsmedia 

• Medarbetare är rekommenderade att genomföra backup på sin hårddisk regelbundet 
med extern hårddisk. 

• Skyddsvärd information på flyttbar lagringsmedia ska krypteras (se rutiner för 
lösenord). 

• Skyddsvärd information ska helst inte avlägsnas från institutionen i flyttbar 
lagringsmedia. 

• Data på flyttbar lagringsmedia bör flyttas över till ny lagringsmedia efter 3 år. 

https://www.mnd.su.se/medarbetare/medarbetarrutiner
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/s%C3%A4kerhet-krishantering/s%C3%A4kerhet/informationss%C3%A4kerhet/it-incidentrapportering
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20151052-om-krisberedskap-och_sfs-2015-1052
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20151052-om-krisberedskap-och_sfs-2015-1052
https://www.mnd.su.se/medarbetare/informations%C3%A4kerhet/l%C3%B6senordshantering-1.374945
https://www.mnd.su.se/medarbetare/informations%C3%A4kerhet/l%C3%B6senordshantering-1.374945


• Har du särskilt känslig data är en offline-kopia på annan plats för skydd mot 
exempelvis brand och skadlig kod som krypterar data relevant. Diskutera med 
datasystemansvarig. 

• När lagringsmedia som tidigare innehållit skyddsvärda data formateras bör det 
säkerställas att denna data inte kan återskapas. Kontakta datasystemansvarige eller 
institutionstekniker. 

Forskningsdata 

Institutionen har som rutin att följa Regler om bevarande och gallring av handlingar 
inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.6.2-3131-14). 

Tekniska sårbarheter i befintliga IT-system 

IT-avdelningen ansvarar för att hantera tekniska sårbarheter relativt 
universitetsgemensamma system. Tekniska sårbarheter kommuniceras till 
datasystemansvariga och IT-ansvariga. Dessa ska sedan kommuniceras ut till 
relevanta medarbetare vid institutionen. 

Datasystemansvarig ansvarar för att kontinuerligt uppdateras om potentiella 
sårbarheter i institutionens inte centralt stödda informationssystem. 
Potentiella sårbarheter ska kommuniceras ut till institutionens användare. 

Ändringar i driftmiljö 

Med driftmiljö refererar vi till de IT-system som institutionen använder. 

Ansvar: 

Prefekten ansvarar för anskaffning, utveckling och underhåll av it-tjänster vid 
institutionen. 

Datasystemansvarig ansvarar att följa rutinerna i utvecklings- och förvaltningsarbete 
samt driftuppdrag. Ansvar för efterlevnad gäller även då annan intern eller extern part 
anlitas för uppdraget. Utförande parts ansvar ska i förekommande fall regleras i ett s.k. 
servicenivåavtal. 

Verksamma vid institutionen ska följa rutinerna. 

https://www.su.se/regelboken/bok-1/%C3%B6vergripande-f%C3%B6reskrifter/regler-om-bevarande-och-gallring-av-handlingar-inom-forskningsverksamhet-vid-stockholms-universitet-1.271941
https://www.su.se/regelboken/bok-1/%C3%B6vergripande-f%C3%B6reskrifter/regler-om-bevarande-och-gallring-av-handlingar-inom-forskningsverksamhet-vid-stockholms-universitet-1.271941


Uppdateringar av rutiner 

Datasystemansvarig ansvarar för att rutinerna kontinuerligt uppdateras och att 
underliggande stöddokument fastställs. 

  

Rutin för ändring i driftmiljö 

Övergångsplanering och stöd 

Planering om övergång till nytt IT-system ska genomföras av relevanta aktörer som 
ska nyttja systemet, datasystemansvarig och om relevant administrativ chef. 

I övergång till ny drift ska stöd kunna ges från datasystemansvarige vid institutionen. 

  

Övergångshantering 

Fokuserar på att hantera att information inte förloras och att konfigurationer blir 
korrekta under övergång. Dessa element ska överses av datasystemansvarige.   

• Identifikation av vilken information flyttas mellan system. 
• Identifikation av vilka konfigurationer som ska kunna hanteras av nytt system. 
• Planering av hur data flyttas korrekt utan förlust sker av datasystemansvarig. 
• När förändringar är tvingade av nya systemet ska dessa kunna hanteras och 

informeras om av datasystemansvarig. 

Testning 

Testning av nya systemet ska ske innan det går i drift. 

Släpp av nytt system 

När systemet släpps för användare bestäms i diskussion mellan påverkade aktörer och 
datasystemansvarige. 

Utvärdering av nytt driftsystem 

Utvärdering av nytt system ska ske efter en viss tidsperiod, högst en månad, efter att 
systemet tagits i drift. 



Driftstöd 

Driftstöd sker av korrekt stödfunktion för det specifika systemet. 

Kommunikationssäkerhet 

E-post 

Bedrägeriförsök på nätet blir allt vanligare och mer och mer sofistikerade. Var 
misstänksam mot e-postmeddelanden från personer du inte känner och var försiktig 
med att klicka på länkar och bifogade filer. 

Det är inte sällan vi får e-postmeddelanden med uppmaningar att uppdatera konto, 
lösenord osv. Denna typen av attacker innehåller ofta en länk man ska klicka på för att 
fylla i sin information. Vi uppmanar att vara försiktiga mot att klicka på länkar i epost 
eller öppna bifogade filer. 

Dessa kan du tänka på innan du går vidare om du får ett epost som ser misstänkt ut: 

• Hur ser svarsadressen ut. I spoofingmailen är det alltid en mottagaradress som inte är 
förnamn.efternamn@su.se eller förnamn.efternamn@domän.su.se. 

• Kommunicerar personen plötsligt på ett annat språk än det vanliga. 
• Ber man om en snabb handläggning. 
• Bryter begäran mot de vanliga rutinerna. 

Rekommendationen är alltid om man är misstänksam: 

• Skicka aldrig dina inloggningsuppgifter till någon som efterfrågar dessa via e-post. 
• Klicka aldrig på länkar i mail som antyder att ditt konto är fullt eller behöver 

uppdateras. 
• Var försiktig med att klicka på länkar som skickas med e-post från okända avsändare. 
• Svara aldrig på e-postmeddelanden av det här slaget. 

Vad kan du göra om du känner dig ganska säker på avsändaren och vill öppna 
bifogade filer. Men vill vara helt säker: 

• Ladda upp den bifogade filen i box (eller google drive) på nätet och öppna där (då 
öppnas filen av box och inte av dig).  

Om du ändå vill kontrollera ifall din uppgifter verkligen stämmer på organisationen 
som (kanske) skickat ut meddelande: 



• Gå till organisationens webbsida genom att skriva in organisationens adress i 
webbläsaren och logga in där. 

Vad gör jag om mitt konto är kapat? 

Om du misstänker att ditt konto kapats (=någon har kommit åt dina 
inloggningsuppgifter) kan du kan du byta ditt lösenord på Kontohantering. 

Vilken typ av information ska jag skicka med epost? 

• Skicka inte skyddsvärd och/eller känslig information via e-post. 

Informationsöverföring 

Skicka personuppgifter eller skyddsvärd data 

För att skydda information vi delar med oss av till kollegor kan det finnas anledning 
att följa en enkel rutin. 

Skicka inte skyddsvärd data och/eller personuppgifter via e-post eller andra 
kommunikationskanaler så som skype etc. Använd istället en delad mapp i SUND för 
skyddsvärd och/eller känslig information (inte box!). 

Vad får vi lägga upp i molntjänster? 

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som 
behandlas i en molntjänst, även om du anlitar en montjänstleverantör (med eller utan 
underleverantörer) för att utföra behandlingen. Molntjänstleverantören som anlitas, 
inklusive dess underleverantörer, är endast personuppgiftsbiträden. Om Stockholms 
universitet ska använda sig av en molntjänst för att lagra personuppgifter så förlorar 
universitetet den faktiska kontrollen över dessa personuppgifter. Det är därför mycket 
viktigt att man säkerställer att personuppgiftslagen och andra lagar följs vid en sådan 
behandling av personuppgifter. 

Mobil - institutionens telefoner 

• Installera bara mjukvara genom Play Store. 
• Om du är osäker på om mjukvara är ok att installera, kolla med it-funktionen. 
• Installera inte tredjeparts mjukvara. 
• Ifall du upplever att telefonen beter sig märkligt, kontakta Telekontaktansvarig eller 

Datasystemansvarig. 
• Genomför uppdateringar av telefonens operativsystem samt installerade applikationer 

http://kontohantering.su.se/
http://sukat.su.se/role.jsp?dn=cn%3DTelekontaktansvarig%2Cou%3DInstitutionen+f%C3%B6r+matematik%C3%A4mnets+och+naturvetenskaps%C3%A4mnenas+didaktik%2Cou%3DMatematisk-fysiska+sektionen%2Cou%3DNaturvetenskapliga+fakulteten%2Co%3DStockholms+universitet%2Cc%3DSE


Nätverk 

Nätverkskapacitet (fast nätverk) 

Det åligger datasystemansvarig att se till att vlan är dimensionerat relativt 
institutionens behov. 

Nätverkskapacitet (trådlöst nätverk) 

Det åligger institutionstekniker och datasystemansvarige att följa rutin vid behov av 
större kapacitet på trådlösa nätverk. 

Förvaltning av nätverksutrustning 

Det åligger institutionstekniker att i samarbete med IT-avdelning förvalta 
nätverksutrustning. 

Systemanslutningar till nätverk 

Enbart datasystemansvarig får lägga till system till nätverk. Alla undantag ska 
godkännas av prefekt. 

Övervakning och loggning av nätverk 

Övervakning och loggning sker av IT-avdelningen och rapporteras till 
datasystemansvarig. 

Avtal - säkerhet hos nätverkstjänster 

Relevanta krav diskuteras med Datasystemansvarig, IT-säkerhetssamordnare och 
juristfunktion innan nya avtal sluts om säkerhet i avtal om nätverkstjänster. 

Se artikel om leverantörsrelationer för detaljer. 

Webbläsaren 

• Installera en adblocker. 
• Installera HTTPS everywhere. 
• Installera NoScript i Firefox för extra säkerhet på nätet. 
• Installera uMatrix i Chrome för extra säkerhet på nätet. 
• Använd VPN när du inte sitter på universitetet. 
• Överexponera dig inte på sociala media. 
• Använd inte flash om du inte måste.  

https://www.mnd.su.se/medarbetare/informations%C3%A4kerhet/leverant%C3%B6rsrelationer-1.374394
https://www.eff.org/https-everywhere
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/
https://chrome.google.com/webstore/detail/umatrix/ogfcmafjalglgifnmanfmnieipoejdcf
https://zero.comaround.com/link/aa05fed8a4ff4289bd48573ecb6afd60/


o Använd en webbläsare med flash och använd den webbläsaren enbart när du 
vill använda flash. 

o Har jag flash installerat?  

 

Leverantörsrelationer 

Dokumenterade rutiner avseende hur övervakning och styrning av outsourcad 
systemutveckling ska finnas enligt Riktlinjer för informationssäkerhet vid 
Stockholms universitet (Dnr SU FV-2.11.2-1923-16) i Regelbok 3 

Ansvar: 

Prefekt ansvarar för att rutin uppfylles 

Datasystemansvarig ansvarar för att rutiner hålls uppdaterade enligt Stockholms 
universitets riktlinjer. 

Rutin för leverantörsrelationer 

Införande av ny leverantör 

• Prefekt, administrativ chef och datasystemansvarig ska meddelas i god tid innan 
upphandling av avtal om ny leverantör inleds. 

• Institutionen bör identifiera vilken information som en leverantör får tillgång till vid 
ingått avtal. 

• Institutionen bör styra vilken typ av åtkomst och information leverantör kan bli 
godkänd att ha tillgång till. 

• IT-avdelningen i samarbete med prefekt, datasystemansvarige och informationens 
ägare bör identifiera vilka skyldigheter som gäller för leverantörer i syfte att skydda 
institutionens information. 

• En överenskommelse om de skyldigheter som gäller för leverantör för att skydda 
institutionens information ska finnas. 

• En rutin hos leverantör måste finnas för att säkra återhämtning av institutionens data 
vid incident. 

Säkerhet inom leverantörsavtal 

Informationssäkerhetskrav bör upprättas och avtalas med varje leverantör som 
behandlar, lagrar, kommunicerar institutionens information. 

Detta bör ingå i avtalen: 

https://helpx.adobe.com/flash-player.html
https://www.su.se/regelboken/bok-3/it/riktlinjer-f%C3%B6r-informationss%C3%A4kerhet-vid-stockholms-universitet-1.317430
https://www.su.se/regelboken/bok-3/it/riktlinjer-f%C3%B6r-informationss%C3%A4kerhet-vid-stockholms-universitet-1.317430


• Rättsliga krav, inklusive skydd av personuppgifter, immateriell äganderätt och 
upphovsrätt. Detta bör genomföras i samarbete med juristfunktionen vid Stockholms 
universitet. 

• Institutionens och leverantörens avtalsenliga skyldighet att införa säkerhetsuppgärder 
så som åtkomstkontroll, övervakning och rapportering. 

• Bägge parters regler för tillåten användning av information och otillåten användning 
av information. 

• Krav och rutiner för incidenthantering. 
• En kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor från bägge parter. För institutionens 

räkning bör det vara datasäkerhetsansvarige. 

Kommunikation mellan leverantör och institution 

• Ifall incident inträffar hos leverantör ska rutin finnas för att hantera detta och detta 
måste kommuniceras till kontaktperson för tjänsten vid institutionen omgående. 

• Vid planerat underhåll eller tillfällig driftstörning måste kontaktperson vid 
institutionen meddelas omgående. 

Hantering av leverantörers tjänsteleverans 

• Institutionen ska upprätthålla att överenskommen informationssäkerhet och 
tjänsteleverans lever upp till avtalet. 

• Leverantör bör tillhandahålla rapporter med relevant information för att institutionen 
ska kunna säkerställa att avtalen följs. Detta bör ske med en frekvens som är inskrivet 
i avtal 

• Information om säkerhetsincident behöver tillhandahållas institutionen och ifall 
relevant behöver denna vidarebefordras till säkerhetsfunktionen vid universitetet. 

• Institutionen ska kunna få tillgång till loggar över informationssäkerhetshändelser, 
driftsproblem, misslyckanden, spårning av fel och störningar relaterade till 
tjänsteleveransen. 

Ändring i leverantörens tjänster 

Ifall leverantören genomför större ändringar i sina tjänster bör institutionen få 
utvärdera detta innan ändring sker. Detta är speciellt relevant om kritiska processer får 
påverkan eller om säkerhetspolicy ändras. 

https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/juridik


Åtkomststyrning 

Lösenordshantering 

Universitetskonto 

Stockholms universitet använder till de flesta av sina tjänster single sign on (SSO) för 
de flesta av universitetets centrala tjänster. Vid dessa tjänster använder du det lösenord 
du blivit deldelad av SUKAT-ansvarig. 

Tilldelning av lösenord för universitetskonto 
Nyanställd 

Lösenord tilldelas nyanställd av SUKAT-ansvarig. 

Glömt lösenord 

SUKAT-ansvarig ansvarar för att tilldela nytt lösenord. 

Om du är SUKAT-ansvarig finns instruktioner om hur du ska göra här. 

Ändra lösenord 

Instruktioner för hur man ändrar lösenord finner du här. 

Gästinloggning 

Uppgifter på personer som använder gästinloggning måste registreras och sparas i 
minst en månad 

Engångskoder skapas enligt denna artikel för varje användare. 

Institutionens IT-tjänster 

Ifall användare behöver åtkomst till institutionens IT-tjänster kontakta 
datasystemansvarig. 

Övriga IT-tjänster 

För de IT-system som inte styrs av mnd tilldelas lösenord enligt rutin skapat för det 
specifika systemet. 

https://zero.comaround.com/link/3582029a0c7244e9adb1bebd9314c8c1/
https://zero.comaround.com/link/02850c7da92f4ab38ffceb087b006eb5/
https://zero.comaround.com/link/3deaf003dffc489eb70fb8b0183bf7f0/


Säkra lösenord 

• Ett flertal slumpmässigt valda ord, med siffror och blandade versaler och gemener är 
bra: (bananfluga?Paradis1menGratis) 

• Än bättre, använd en password manager (t.ex.)  
o Lastpass 
o 1Password 
o Keepass 

• Skydda din lösenordsdatabas (password manager) med ett starkt lösenord. 
• Genomför backup på din lösenordsdatabas. 
• Låt password manager generera lösenord åt dig! 
• Återanvänd aldrig SU-lösenordet för annan tjänst! 
• Aktivera två-faktorsautentisering där det finns. 

Avslutad anställning och dina lösenord 

När anställning slutar finns rutin ska SUKAT-ansvarig avsluta användarens 
universitetskonto och med det kommer lösenord inte längre fungera. 
Se artikel om användares åtkomsträttigheter för avslutande av åtkomst till övriga IT-
system. 

Priviligierad åtkomst 

Rutin för användning av priviligierade verktygsprogram och priviligierad åtkomst ska 
ses över årligen. 
Med priviligierad åtkomst avses åtkomst som kan ha förmåga att kringgå 
säkerhetsåtgärder. 

Ansvar 

Datasystemansvarig ska årligen se över priviligierad åtkomst samt se över roller där 
priviligierad åtkomst finns. 

Ifall användare med någon form av priviligierad åtkomst byter roll ska rättigheter 
omedelbart ändras 

Åtkomst till nätverk och nätverkstjänster 

Anställda vid institutionen nyttjar universitetskonto för att nå universitets trådlösa 
nätverk. 

https://www.lastpass.com/
https://1password.com/
https://keepass.info/
https://www.mnd.su.se/medarbetare/informations%C3%A4kerhet/%C3%A5tkomstr%C3%A4ttigheter-1.374401


Användare kan även nå nätverket genom VPN. För att sätta upp ett VPN, följ dessa 
instruktioner. 

Trådlöst nätverk - eduroam 

Dessa inställningar används för att nå det trådlösa nätverket eduroam. 

Fast nätverk vid institutionen 

Enbart datasystemansvarig och institutionstekniker har behörighet att lägga till 
hårdvara på fast nätverk (vlan 146). Undantag ska godkännas av prefekt. 

Åtkomstkontroll till källkod för program 

Rutin för åtkomstkontroll till källkod finns. För detaljer kontakta datasystemansvarig. 

Ansvar 

Övergripande ansvar för åtkomst till källkod för program ligger hos prefekt. 

Datasystemansvarig ansvarar för att kontinuerligt uppdatera denna rutin och styra 
åtkomst. 

Åtkomsträttigheter 

IT-system 

Institutionen ska kontinuerligt kategorisera: 

• vilka IT-system som används vid institutionen. 
• vilka användare som har tillgång till vilka IT-system. 

Åtkomst för tjänsteroll 

Åtkomsträttigheter till olika IT-system ska anpassas vid: 

• ny tjänst. 
• ändrad tjänst. 
• avslutad tjänst. 

https://zero.comaround.com/link/5d000c1c8d674baaa1426be56b180c39/
https://zero.comaround.com/link/5d000c1c8d674baaa1426be56b180c39/
https://zero.comaround.com/link/df05a04e6a34494ab9b6a515a68012e6/


Ansvar 

Prefekt har övergripande ansvar för åtkomsträttigheter. 

Datasystemansvarig har operativt ansvar för åtkomsträttigheter. 
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