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Allmänt 
Denna handbok omfattar Kungl. Konsthögskolans ledningssystem för informationssäkerhet. 
Samtliga anställda och studerande ska få information och utbildning om dess innehåll, och den 
ska finnas lättillgänglig via högskolans hemsida.  Flera funktioner kan delegeras till en person 
eller upphandlas, där så är lämpligt. 
 

Informationssäkerhetspolicy för Kungl. Konsthögskolan 

Inledning 
Syftet med policyn är att skapa förutsättningar för en god informationssäkerhet vid KKH. 
Policyn grundar sig på: 

• Styrelsens beslut 2010-11-08. 
• Reviderad 2014-12-10  

Informationssäkerhet har en vid betydelse och består i  

• att informationen är tillgänglig inom rimlig tid och i användbar form 
• att informationen bevaras riktigt och fullständigt och 
• att bara den som är behörig får tillgång till informationen 
• att det är möjligt att spåra upphovsmannen/kvinnan 

Informationssäkerhet omfattar all information och gäller dokument, indata och utdata samt det 
som hanteras med högskolans digitala resurser dvs. datorer, datornät och all annan utrustning 
som nyttjas i samband med hantering av information. 

Information ska arkiveras i enlighet med högskolans behov och Riksarkivets föreskrifter. 

Terminologi 
Målet för informationssäkerheten är att inom högskolan skydda dess information mot olika hot 
och att skapa ett effektivt skydd genom att tillförsäkra  

• riktighet – informationen ska vara oberörbar i den mening att den skyddas mot 
oavsiktlig och avsiktlig förvanskning,  

• tillgänglighet – informationen ska vara tillgänglig för behörig användare efter dennes 
behov på förväntat sätt och i önskad omfattning,  

• konfidentialitet/sekretess – informationen ska skyddas så att den inte avsiktligt eller 
oavsiktligt görs tillgänglig eller avslöjas för obehöriga eller kan nyttjas på annat otillåtet 
sätt,  

• spårbarhet – utförda bearbetningar och andra operationer ska vara möjliga att härleda 
genom befintliga rutiner till enskild individ (användare) och tidpunkt.  
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Med IT-säkerhet avses säkerhet i informationshantering som utnyttjar datorbaserade system 
samt övriga digitala resurser. Den tekniska säkerheten i dessa system är en absolut förutsättning 
för informationssäkerhet och avser såväl datasäkerhet som kommunikationssäkerhet. 

Bakgrund  
Informationssäkerheten ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, 
tillförlitlighet och garantera att rätt information är tillgänglig för rätt person. 
IT-säkerheten vid KKH ska förhindra att störningar i datanät, datorer och datasystem och övriga 
digitala resurser orsakar allvarliga konsekvenser för KKH, för anställda eller studerande vid 
KKH.  
 
Policyn tar upp grundförutsättningar för att skapa en god informationssäkerhet vid högskolan 
och utgör ledningens syn på verksamheten, Policyn ligger till grund för regler, organisation och 
riktlinjer 

Allmänt 

• Informationssäkerheten ska alltid vara avpassad till rådande hotbild och aktuella risker, 
till verksamhetens krav och till systemens utformning och användning. 

• IT-säkerheten i nät, datorer och datasystem anslutna till SUNET ska uppfylla SUNET:s 
krav på IT-säkerhet. 

• Tillgång till KKH:s datorer, nät och system förutsätter att säkerhetskraven är kända och 
accepterade. 

• IT-säkerhetsarbetet ska samordnas med informationssäkerhetsarbetet. 
• Informationssäkerhetsarbetet ska samordnas med övrigt säkerhetsarbete vid KKH.  

Ansvar 

• Ansvaret för informationssäkerheten ligger hos de verksamhetsansvariga.  
• Ansvaret för informations- och IT-säkerheten inom olika funktioner ska fastställas.  
• För datorer, datasystem, datanät eller datautrustning som används vid KKH ska det 

alltid finnas en IT-ansvarig med säkerhetsansvar.  
• KKH ska ha en central funktion - IT-ansvarig -som ansvarar för stöd, samordning och 

kontroll av informationssäkerheten vid KKH, säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder. 

• För all information ska kraven på säkerhet vara utredda genom riskanalys och 
informationsklassning. 

• Rutiner för kontinuitetsplanering, avbrottsplan och krisorganisation ska upprättas. 
• Det ska finnas fastställda riktlinjer för informationssäkerheten och skyddsåtgärderna för 

de digitala resurser som används på KKH.  
• Om så erfordras för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå upprätthålls, ska KKH, 

systemansvariga eller den verksamhetsansvarige ta fram detaljerade anvisningar för 
aktuellt system. 

• Hantering, förvaring och arkivering av information ska ske så att den skyddas mot 
förlust, skada samt obehörig användning.  
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Utveckling, upphandling och drift 

• Vid utveckling eller upphandling av datorer, datasystem, nät, datautrustning, datordrift 
eller relaterade tjänster ska IT-säkerhetskraven alltid utredas och ingå i 
kravspecifikationen. 
 

• Varje enhet som använder digitala resurser måste ha tillgång till kompetent personal i 
den omfattning som erfordras för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid högskolan.  

Avtal 

• För tillgång till KKH:s datorer, nät och system och övriga digitala resurser ska 
ansvarsförbindelse tecknas. 
 

• Då en annan part utför tjänst eller uppdrag åt KKH, ska högskolan genom avtal försäkra 
sig om att parten upprätthåller en informationssäkerhet som motsvarar KKH:s krav.  

Kontroll 

• Informationssäkerheten vid KKH ska kontrolleras regelbundet. 
• För alla digitala resurser som är av stor betydelse för KKH:s verksamhet och rykte, eller 

för KKH:s personal eller studerande, ska kontrollen göras årligen. 

Resultaten av kontrollen ska redovisas för KKH:s ledning.  

Utbildning och information 
Alla användare ska ges utbildning/information om högskolans policy och regelverk. 
Dessa ska finnas lättillgängliga via högskolans hemsida. 
 
  



Informationssäkerhet  7 

   

Organisation och ansvar  

Regler för användning av KKH:s digitala resurser 

Högskolans IT-resurser ägs av högskolan och är avsedda att användas i och för högskolans 
uppdrag att tillhandahålla utbildning, forskning och därtill knuten administration samt för 
samverkan med det omgivande samhället, den s.k. tredje uppgiften. All annan användning är 
otillåten, om inte annat anges av dessa användarregler.  
 
Dessa regler ska läsas och ansvarsförbindelse undertecknas för att få tillgång till högskolans 
IT- resurser, se bilaga 1. Den undertecknade ansvarsförbindelsen diarieförs vid högskolan. 

Med IT-resurser menas datorer, datornät och all annan utrustning som nyttjas i samband med 
hantering av information i digital form. Högskolans IT-resurser får inte nyttjas för att på 
otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information  

• i strid mot gällande lagstiftning, t.ex. hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga 
våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott,  

• som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda,  
• i strid mot personuppgiftslagens stadganden om den personliga integriteten,  
• som i annat fall kan uppfattas som kränkande och stötande,  
• som syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster som saknar anknytning till 

universitetet, eller  
• på annat sätt störa högskolans IT-verksamhet.  

Användning får ej heller ske i strid mot SUNET:s regler (Regler för anslutning och användning 
av SUNET).  
 

Behörig användare 
Vid nyttjande av högskolans IT-resurser ska högskolans namn, anseende och goda rykte 
beaktas.  
Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja högskolans IT-resurser. 
Behörigheten är personlig och får inte överlåtas eller på annat sätt göras tillgänglig för annan.  
Det är otillåtet att utnyttja någon annans behörighet eller utnyttja felkonfigurationer, programfel 
eller på annat sätt manipulera IT-resurserna.  
Behörigheten är tidsbegränsad och är kopplad till studier, anställning, projektdeltagande eller 
uppdrag. Användaren ska meddela omständighet som medför att behörigheten ska upphöra.  
Tillgång till högskolans digitala resurser upphör efter sex månaders inaktivitet, om inte annat 
har avtalats.  
Behörigheten kan dras tillbaka vid överträdelse av användarreglerna.  
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Användning av Internet  
Internet är avsett att användas för informationssökning och andra relevanta ändamål inom och 
för högskolans verksamhet.  
Vid användning är det förbjudet;  

• att besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka 
anstöt,  

• att ladda ner program och filer om de kan påverka IT-säkerheten vid högskolan, vid 
osäkerhet kontakta systemoperatör,  

• att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan 
rättighetsinnehavarens tillstånd,  

• att använda peer-to-peerprogram (p2p) i annat syfte än för studier eller för ändamål 
kopplat till anställning eller uppdrag.  

Viss Internetanvändning i begränsad omfattning med hjälp av högskolans IT-resurser för 
privata ändamål, är tillåten under förutsättning att dessa användarregler respekteras fullt ut.  

Användning av e-post  
E-post är avsedd att användas för kommunikation internt inom högskolan och för 
kommunikation externt utom högskolan för högskolans verksamhet.  
All kommunikation som avser högskolans verksamhet ska ske genom av högskolan tilldelat e-
postkonto med avsikt att det klart ska framgå för mottagaren att e-postmeddelandet härrör från 
högskolan och avser högskolans verksamhet.  
E-post får inte användas för politiska, kommersiella eller andra syften som strider mot 
högskolans verksamhet.  
Undvik att bifoga stora dokument med e-post då det kan medföra överbelastning av servrar och 
nätverk.  
 
Viss användning av högskolans e-post i begränsad omfattning för privata ändamål är tillåten 
under förutsättning att dessa användarregler respekteras fullt ut. Det är dock otillåtet att 
prenumerera på s.k. distributionslistor för privat bruk.  

E-post och omhändertagande av allmän handling  
Reglerna om allmänna handlingars offentlighet (Tryckfrihetsförordningen 2 kap.) omfattar 
även e-post. För mer information, se E-post och offentlighet. 
Information som kan bli föremål för sekretess i enlighet med OSL, Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) ska hanteras enligt särskilda regler enligt offentlighetslagstiftningen.  
Vid frånvaro ska inkommande e-post tas om hand på lämpligt sätt. Inkommande e-post kan 
hänvisas till en funktionsadress som t.ex. ” info@kkh.se ”. Sådan funktionsadress ska bevakas 
så att inkommande ärenden tas om hand på sätt som framgår av lag.  
Detta innebär att ett automatiskt frånvaromeddelande inte uppfyller ställda krav på 
omhändertagande av inkommande e-post.  
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Distansåtkomst  
Högskolan tillhandahåller de IT-tjänster som ska vara tillgängliga vid distansåtkomst.  
Dator, mobil eller motsvarande som nyttjas för distansåtkomst ska vara säker utifrån 
informationssäkerhetssynpunkt.  
Användarreglerna ska respekteras även vid nyttjande av högskolans IT-resurser via 
distansåtkomst.  

Regler för val av lösenord 
Lösenord ska hållas hemliga och ska väljas med omsorg i syfte att försvåra avslöjande via 
ordlistor eller andra verktyg. Lösenord och användaridentitet är personliga och får inte lämnas 
ut till någon annan. Lösenordet bör innehålla 8-10 tecken. Lösenord ska omgående bytas vid 
misstanke om att någon annan fått kännedom om det.  
Hela systemets säkerhet är beroende av hur var och en hanterar sitt lösenord och sin identitet. 

Övriga säkerhetsregler (identifiering, avlyssning, virusspridning)  
Identifiering: Det är inte tillåtet att dölja användaridentiteten vid nyttjande av högskolans IT-
resurser.  
Avlyssning: Det är inte tillåtet att avlyssna nätverkstrafik, undantag kan gälla för särskild utsedd 
funktion. Se nedan under ”Kontroll och övervakning av IT-resurser”.  
Skyddsvärd information får inte skickas i klartext över nätverket. Exempel på skyddsvärd 
information är lösenord, kreditkortsnummer, portkoder m.m.  
Elakartad kod: Det är förbjudet att medvetet sprida virus eller annan elakartad kod till eller från 
högskolans IT-resurser.  
Varje dator ska ha ett virusskydd. Det är förbjudet att avaktivera eller på annat sätt manipulera 
detta skydd.  

Allmänna handlingar och personuppgifter 
Allmänna handlingar. Information som behandlas via högskolans IT-resurser kan utgöra 
allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med reglerna i 
tryckfrihetsförordningen.  
Personuppgifter är skyddsvärd information och ska behandlas i enlighet med 
personuppgiftslagen. 

Kontroll och övervakning av IT-system  
Användare som vid nyttjande av högskolans IT-resurser upptäcker fel eller annat som kan vara 
av betydelse för IT-resursernas drift, ska genast rapportera detta till ansvarig.  
 
IT-resurserna övervakas och händelser på datornät och inom de övriga IT-resurserna loggas. 
Dessa loggar sparas och arkiveras i enlighet med gällande regler om gallring och arkivering och 
kan vid behov utgöra bevis för eventuell överträdelse av användarreglerna. 

Påföljder vid överträdelse av användarregler  
Avstängning från IT-resurs  
Vid överträdelse av dessa användarregler kan användaren riskera att blir helt eller delvis 
avstängd från högskolans IT-resurser. Användaren kan dock bli anvisad dator/terminal (vilken 
inte är ansluten till annat än eluttag) så att användaren kan fullgöra sina studier/arbetsuppgifter 
under tid för eventuell utredning.  
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Misskött eller missbrukad IT-resurs kan med omedelbar verkan stängas av.  
 
Disciplinära påföljder för studenter 
Student kan vid överträdelse av dessa användarregler riskera att anmälas till rektor och 
disciplinnämnd i enlighet med 10 kapitlet högskoleförordningen. De disciplinära påföljderna är 
varning eller avstängning under en viss tid från undervisningen och annan verksamhet vid 
högskolan.  
 
Disciplinära påföljder för medarbetare  
Medarbetare kan vid överträdelse av användarreglerna riskera att anmälas till rektor och 
personalansvarsnämnd. De disciplinära påföljderna är disciplinansvar eller avstängning. 
  
Brott  
Användare som misstänks för brott enligt brottsbalken kan bli föremål för polisanmälan.  
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Samordning av informationssäkerheten vid Kungl. 
Konsthögskolan 

Inledning 
Av informationssäkerhetspolicyn, fastställd av styrelsen 2010-11-08, framgår att det vid 
högskolan ska finnas en funktion för samordning av informationssäkerheten vid högskolan. 
Ansvaret för informationssäkerheten följer därefter den vid högskolan gällande 
delegationsordningen.  
Högskolan förutsätts att i verksamheten effektivt nyttja befintliga IT-resurser. En förutsättning 
är då att dessa uppfattas som säkra och tillförlitliga vilket medför att arbetet med 
informationssäkerheten vid högskolan ges en central betydelse.  

Uppgifter  
IT- funktionen har ett särskilt ansvar för informationssäkerheten samt ett uppdrag att samordna 
och revidera informationssäkerhetsarbetet vid högskolan.  
IT-funktionen har uppdrag att kontinuerligt följa upp informationssäkerheten vid högskolan och 
tillse att denna upprätthålls i enlighet med policys, riktlinjer och övriga regler. IT-funktionen 
har därtill uppdrag att föreslå informationssäkerhetsåtgärder, följa upp sådana åtgärder samt att 
initiera utvecklingsprojekt inom informationssäkerhetsområdet. IT-funktionen rapporterar 
löpande till ledningen vid högskolan.  
 
IT-funktionens huvuduppgift är att skapa förutsättningar för och att tillse att 
informationssäkerheten vid högskolan är tillräcklig för att skapa trovärdighet för hantering av 
högskolans information. IT-funktionen ska bereda frågor till ledningsgrupp, ställa krav på 
informations- och IT-säkerheten vid högskolan, ge stöd samt följa upp verksamheten genom 
kontinuerlig granskning. Se vidare Delegationer.  
Funktionen initierar därtill utvecklingsprojekt inom informationssäkerhet och ska ingå som 
expertfunktion i alla större IT-projekt.   
 

Arbetsformer  
Funktionen för informationssäkerhet utförs av IT-ansvarig. Som stöd ska internrevisorn ansvara 
för revision av säkerheten. 
IT-ansvarig ställer krav på säker drift och ansvarar för att driften är säker i enlighet med 
högskolans policys, riktlinjer och övriga regler.  
IT-ansvarig ska samverka med chefen för arbetsmiljö och fysisk säkerhet samt även med 
systemansvarig och projektledare.  
 

Incidenthantering, IRT 

Vid högskolan ska det finnas en IRT-funktion, placerad vid IT-avdelningen. Den ska arbeta 
förebyggande och utredande gentemot intrång, virus, SPAM och liknande typer av angrepp. 
IRT-operatören ska ha särskild delegation att undersöka och eventuellt stoppa drift vid akuta 
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situationer. IRT-ansvarig ska samverka med SUNET:s expertgrupp samt rapportera till IT-
ansvarig. Se vidare Delegationer.  
 

Ansvar för informationssäkerheten vid högskolan 

Varje verksamhetsansvarig ansvarar för informationssäkerheten inom sin verksamhet i enlighet 
med högskolans policy, riktlinjer och övriga regler. Verksamhetsansvarig kan delegera 
uppgifter till särskilda funktioner. Se Delegationer. 
 
Varje medarbetare och student ansvarar för den egna tillämpningen av gällande policys, 
riktlinjer och regler inom det egna ansvarsområdet. 

Delegationer 

Styrelsen har 2010-11-08 fastställt en informationssäkerhetspolicy för högskolan.  
I enlighet med denna beslutar rektor att informationssäkerheten ska organiseras enligt följande 
(en medarbetare kan inneha fler funktioner): 

• att det ska finnas en IT-ansvarig för samordning av informationssäkerhetsarbetet. IT-
ansvarig rapporterar löpande till rektor/ledning.  

• att verksamhetsansvarig är ansvarig för informationssäkerheten inom sitt 
verksamhetsområde i enlighet med lärosätets policy, riktlinjer och regler.  

• att verksamhetsansvarig får delegera till en särskild person att vara 
informationssäkerhetsansvarig, t.ex. Systemadministratör, bilaga 4. 

• att systemansvarig är ansvarig för informationssäkerheten i respektive IT-system och  
      att systemansvarig utdelar behörigheter. Se Systemansvarig bilaga 5. 
• att verksamhetsansvarig utser en arkivansvarig  med ansvar enligt beskrivning för 

Arkivansvarig, bilaga 7.  
 
Denna delegationsordning ses över minst en gång per år i anslutning till årsskiftet. 
Aktuell delegation ska diarieföras vid enheten. 
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Utbildning 

Alla användare ska informeras om högskolans Informationssäkerhetspolicy samt i 
förekommande fall ges undervisning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 

Kontinuitetsplanering och Avbrottsplan 

För de kritiska systemen finns en plan över vilka system som ska prioriteras vid återställande. 
 

Krisorganisation 
Enligt särskild pärm. 
 
Informationsklassning 
Klassning av en organisations information utgör en av grunderna för att skapa en effektiv 
informationssäkerhet. Informationsklassningen bygger på utförd riskanalys och omfattar all 
hantering av information. Vid högskolan hanteras information av olika slag där det ställs olika 
krav på sekretess, riktighet och tillgänglighet. För att minimera risken för att känslig 
information kommer obehörig tillhanda, att den oavsiktligt eller avsiktligt förvanskas eller inte 
finns tillgänglig i förväntad utsträckning, är det viktigt att det finns riktlinjer för hur information 
får hanteras.  

Dessa riktlinjer är framtagna för att utgöra ett redskap vid klassificering av högskolans 
information med avseende på:  

• skyddsvärdet (krav på insynsskydd/sekretess)  
• krav på riktighet,  
• krav på tillgänglighet,  
• i vissa fall även krav på spårbarhet. 

Klassificeringen utifrån skyddsvärdet och kravet på riktighet delar in informationen i fyra 
respektive tre olika informationsklasser där den mest känsliga informationen återfinns i klass 
fyra respektive tre och den minst känsliga informationen i klass ett. Klasserna beskriver hur 
informationen får hanteras, hur den ska lagras och arkiveras. 
 
Klassning av system: se bilaga. 
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Skyddsåtgärder 

Skydd av drift och datakommunikation 
• Fysisk säkerhet, brandväggar 
• Redundans i nät och komponenter 
• Säkerhetskopiering 
• Reservkraft 
• Program mot skadlig kod 

KKH använder brandväggar, serverhallen är skyddad mot brand, vatten och inbrott. 
Redundans erhålls genom dubbla speglade servrar. 
Säkerhetskopiering sker varje dag med inkrementella backupper till disk på separat server, data 
sparas normalt ca 6 månader tillbaka i tiden. 
Säkerhetskopiering av förvaltningen samt databaser säkerhetskopieras 1 gång per vecka till 
extern server.  
Säkerhetskopieringen kontrolleras genom felrapporter och periodvisa återläsningstest. 
Reservkraft finns inte, däremot används UPS för kontrollerad stängning (ej konfigurerat, krävs 
programvara) 
Avira antivirusprogram är installerade på alla skolans persondatorer. 
En server med övervakningssystem. 

Åtkomst och behörighetsstyrning 
Se ovan under regler för användning av högskolans digitala resurser. 

Systemutveckling, systemanskaffning och systemavveckling 
Vid utveckling, anskaffning och avveckling av system ska informationssäkerheten beaktas. 
Kravspecifikation för säkerhet ska bifogas kravspecifikation för system. Avveckling av system 
ska ske så att befintlig information kan flyttas till nytt system eller arkiveras/gallras. 

Incidentrapportering och incidenthantering 
Se ovan under delegation till IRT-ansvarig. 

Granskning och uppföljning 

Se ovan under IT-ansvarig. 

Bilagor 

1. Ansvarsförbindelse 
2. Delegationer 
3. Hantering av IRT 
4. Systemansvarig 
5. Säker systemdrift 
6. Tekniskt ansvarig 
7. Arkivansvarig  
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Bilaga 1 - Ansvarsförbindelse 
 
Jag förbinder mig att hålla mig informerad om och följa de för varje tid 
gällande föreskrifter för användning av KKH:s olika datorsystem.  
 
Jag är medveten om att ovarsam användning och underlåtenhet att följa 
ansvarigas anvisningar kan medföra att min tillgång till dator-, nät- 
och systemresurser stängs av. 
 
Namn:       
 
Adress:       
 
Telefonnummer:      
 
Personnummer:      
 
Ort och datum:      
 
 
Signatur:       
 
 
 
 
 
 
 
                
           Student   Personal                           Gäst 
 
 
 
 
Användarnamn:________________________________________________    
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Bilaga 2 - IT-ansvarig     
 
Rektor delegerar till IT-ansvarig det ansvar, de befogenheter och skyldigheter som ankommer 
på IT-ansvarig. 
 
Huvudsakliga uppgifter för informationssäkerhetsfunktionen:  
 
Beredning och kontroll 
  
• Beredning av informationssäkerhetsfrågor för beslut av lärosätets ledning  
• Kontinuerlig lägesrapportering av informationssäkerheten till ledningen  
• Ta fram årsvis handlingsplan och budget samt uppföljning till ledningen  
• Utforma policy, riktlinjer, regler etc.  
• Löpande uppföljning av beslutade åtgärder  
• Initiera årsvis granskning av enheter vid lärosätet  
• Ansvara för metoder och mallar för kontroll och granskning av informationssäkerheten  
• Ta fram kontrollplan för gemensamma IT-system m.m.  
• Sammanställa granskningsresultat och rapportera till lärosätets ledning 
  
Krav och bevakning 
  
• Formulera säkerhetskrav vid upphandling och införande av nya system  
• Ställa säkerhetskrav vid drift av system, datorer och nät  
• Ställa säkerhetskrav på kommunikation  
• Rapportera incidenter och hantera samordning med SUNET CERT  
• Sköta bevakning i styrgrupper till IT-projekt  
• Följa upp beslut inom ansvarsområdet 
  
Stödjande verksamhet 
  
• Precisera säkerhetsnivåer och rekommendera lämpliga säkerhetsnivåer för aktuella IT-system 
etc.  
• Rekommendera standarder för säkerhetslösningar  
• Ta fram åtgärdsförslag och handlingsplaner  
• Förmedla expertstöd  
• Ge utbildning och sprida information  
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Bilaga 3 - Hantering av incidenter, IRT 
Ansvar, befogenheter och skyldigheter för incidenthantering 
Rektor delegerar detta till IT-ansvarig. 
 
Ansvarsområde  
Befogenheter och skyldigheter för IRT-operatör vid intrång eller misstanke om intrång omfattar 
alla berörda digitala system, nät- och datorresurser vid Högskolan. IRT-ansvarig ska vid 
konstaterat eller befarat intrång, efter rapport från drabbad eller på eget initiativ, agera på 
lämpligt sätt, bl. a. kontakta systemansvarig och SUNET Cert.  
 
Krav på personal  
Tjänsten innebär ett stort ansvar och stora befogenheter samt tillgång till känsliga och kritiska 
system. Stora krav ställs därför på att IRT-operatör är lämplig för denna tjänst.  
 
Befogenheter  
IRT-operatör har rätt att för lärosätets räkning och i enlighet med gällande lagar, policys, regler 
och beslut, inom ansvarsområdet:  
• utföra alla de åtgärder som behövs för utredning och för att minimera skador avseende all IT-
utrustning, bl. a. för loggning och backup  
• att lagra loggfiler och vissa andra filer av betydelse för utredning  
• att påkalla felsökning och ominstallation av IT-system på IT-utrustning  
• att om så bedöms nödvändigt isolera berörd IT-utrustning  
• att om så bedöms nödvändigt stänga av användare  
• då så erfordras samverka med andra IRT-grupper utanför lärosätet  
• då så erfordras för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, granska och kontrollera data, 
program, datakommunikation och andra uppgifter i all IT-utrustning. Vid granskning och 
kontroll av data bör om möjligt samverkan ske med berörd systemadministratör och om så 
behövs med berörd informationsägare  
• då så erfordras för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter kopiera, flytta eller radera data, 
program och andra uppgifter i IT- utrustning. Radering får dock inte göras utan medgivande 
från respektive informationsägare och/eller systemansvarig såvida inte tillräckliga åtgärder 
vidtagits för att spara informationen på annan IT-utrustning eller annat medium. Undantag görs 
i fall då lagring av data strider mot lärosätets regler. 
  
Skyldigheter  
IRT-operatör är skyldig att:  
• utföra arbetet med den noggrannhet och försiktighet som krävs  
• följa de riktlinjer för IRT-verksamheten som gäller vid lärosätet  
• följa de regler för datoranvändning, standarder etc. som gäller vid lärosätet och SUNET  
• följa de regler och anvisningar för informationssäkerhet som gäller vid lärosätet och SUNET  
• iaktta tystnadsplikt i sitt arbete  
• hantera sekretessbelagda eller integritetskänsliga data, samt datamedier och utrustning där 
sådana lagras, i enlighet med gällande regler  
• så snart möjligt kontakta andra drabbade, som kan tänkas påverkas av incident  
rapportera till och samverka med SUNET-Cert 
• dokumentera alla moment vid jourutryckningen,  
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• att samverka med berörd systemansvarig  
• då så bedöms nödvändigt eller lämpligt, anmäla om lärosätets dator-, nät- och systemresurser 
används i strid mot gällande regler, eller vid misstanke om sådan användning, till 
systemansvarig och/eller till informationssäkerhetsansvarig vid lärosätet  
• vid misstankar om disciplinärende eller brott snarast underrätta informationssäkerhetsansvarig 
vid lärosätet eller annan som rektor utsett  
• medverka vid utredning om användning av lärosätets dator-, nät- och systemresurser i strid 
mot gällande lagar och regler  
• bistå disciplinnämnd, polis och åklagare i utredning  
 
Tystnadsplikt enligt ovan inskränker inte de rättigheter och skyldigheter som tillkommer var 
medborgare enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.  
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Bilaga 4 - Systemansvarig 
För varje system finns en systemansvarig. Utöver det ansvar som anges i IT-policyn har denne 
även ansvar för informationssäkerheten i sitt system och att gällande 
informationssäkerhetspolicy följs. 
Samverkan och samråd ska ske kontinuerligt med IT-ansvarig.  
 
Systemansvarig ansvarar dessutom för: 
 
Vid systemanskaffning och -utveckling:  

• att det planerade IT-systemet utformas och förvaltas så att det uppfyller kraven på god 
informationssäkerhet  

• att projektorganisationen har tillgång till erforderlig informationssäkerhetskompetens  
• att i de fall personuppgifter kommer att ingå i det planerade systemet, att detta 

dokumenteras och anmäls till lärosätets personuppgiftsombud samt att systemet 
utformas så att det uppfyller personuppgiftslagens krav  

 
Vid befintliga system:  

• att analys av säkerhetsbehov genomförs med hänsyn till informationsinnehåll och 
verksamhetskrav  

• att säkerhetskraven anges med inriktning på tillgänglighet, riktighet, sekretess och 
spårbarhet  

• att samverka med IT-driftansvarig för systemets drift och underhåll  
• att riktlinjer för behörighetstilldelning utarbetas i samverkan med 

informationssäkerhetsansvarig 
• uppföljning av och tilldelning av behörighet i enlighet med av 

informationssäkerhetsansvarig fastställda riktlinjer 
• inregistrering och avregistrering av behörighet 
• att beslut om behörighetstilldelning arkiveras enligt fastställda arkivkrav. 
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Tillhör bilaga 4.  
 
 
 
Förteckning över Kungliga konsthögskolans system och systemansvariga: 
 
 
  

Administrativa system Systemansvarig 
Nätverk/Server Fredrik Reuterswärd 
Elevhanteringssystem Anneli Hovberger 
Ekonomihanteringssystem Jonatan Palmgren 
System för arkivering Helen Okou 
System för diarieföring Helen Okou 
Inpasseringssystem Peter Janson 
Maskinbehörighetssystem Göran Svenborn 
Tidregistreringssystem Harriet Lundgren 
Telefonisystem Peter Janson 
Löneanalyssystem Harriet Lundgren 
Intranetsystem Anne Joki Jakobson 
Externwebbsystem Anne Joki Jakobson 
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Bilaga 5 - Säker systemdrift 
 
IT-avdelningen ansvarar för en säker systemdrift genom 
 

• att informationssäkerhetskraven appliceras på de system som IT-avdelningen sköter 
driften för 
 

• att ansvara för den fysiska säkerheten i serverrum map eltillgänglighet, brandskydd, 
fuktskydd samt att endast behöriga tillåts komma in 
 

• att säkerhetskopiera i två generationer 
• att samverka med och ta fram underlag till informationssäkerhetsansvarig 

 
• att administrera konton för användning av högskolans digitala resurser 

 
• hantera incidenter (IRT-verksamhet, se IRT-operatör) 

  
• rapportera incidenter samt hantera samordning med SUNET CERT 

  
• att bevaka utveckling inom området 

 
• Sköta samverkan med övriga lärosäten, med SUSEC och SUNET  
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Bilaga 6 - Tekniskt ansvarig 
Rektor delegerar till IT-ansvarig att vara ansvarig för att högskolans policy följs vid införande 
och drift av högskolans system 
 
 
Den tekniskt ansvarige ansvarar för:  

• att säkerhetstekniska lösningar följer av lärosätet uppsatta standarder 
  

• att IT-systemet i förekommande fall kan integreras med befintliga system utan att 
informationssäkerheten försämras utöver det tillfredsställande 
  

• att IT-systemet förs in i lärosätets systemförteckning 
  

• att analyser av IT-säkerheten genomförs med hänsyn till tillgänglighet, riktighet, 
sekretess och spårbarhet samt att påvisade brister åtgärdas 
  

• att systemansvarigs säkerhetskrav uppfylls 
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Bilaga 7 - Arkivansvarig 
Lärosätets arkiv ska spegla verksamheten och är en källa till nutida och framtida forskning såväl 
som ett stöd i den dagliga verksamheten.  
Hantering och förvaring av information ska ske så att den skyddas mot förlust, skada och 
obehörig användning.  
 
Högskolans arkivansvarige ansvarar för  

• att offentlighet och sekretess, registrering, arkivbildning, arkivredovisning samt vård 
av arkiv sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, lagar och förordningar 
 

• att gallringsföreskrifter finns och uppdateras vid behov 
 

• att hantering och förvaring av information sker i enlighet med lärosätets föreskrifter 
för informationssäkerhet. Detta gäller såväl digitalt lagrad information (även 
webbplatser och e-post) som bilder och pappersdokument. 
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