Beslut av:
Ida Rosengren
Datum för beslut:

2020-11-06
Dokumentet gäller
från och med:

2020-11-06
Dokumentet gäller
till och med:
Tillsvidare

Typ av styrdokument:
Föreskrift
Handläggare:
Anders Qvist,
informationssäkerhetssamordnare
Avdelning/motsvarande som ansvarar för
att dokumentet skapas och/eller
revideras:
Ledningsstöd
Dokumentet ersätter tidigare beslut:
Föreskrifter för verksamhetsinformation
(C 2018-0167) samt
Föreskrifter för forskningsinformation
(C 2018-0168)

Diarienummer:

C 2020–0420
Dokumentstruktur:
D1.3
Dokumentet
reviderat,
datum:

Versionsnummer:
1.0

Dokumentet genomgånget utan
ändring, datum:

Föreskrifter för informationssäkerhet
Styrdokument vid Chalmers

Decision made by: Ida Rosengren, Chalmers University of Technology, 2020-11-10, C 2020-0420

Beslut fattat av: Ida Rosengren, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-10, C 2020-0420

Innehållsförteckning
1.

Bakgrund och innehåll .................................................................................................................... 2

2.

Ansvar ............................................................................................................................................. 4

3.

Klassificering av information ........................................................................................................... 4

4.

Generella informationssäkerhetskrav........................................................................................... 10

5.

Anskaffning av IT-komponenter och hårdvara ............................................................................. 11

6.

Informationssäkerhet vid forsknings- och verksamhetsprojekt ................................................... 12

7.

Föreskrifter för anställdas användande av IT-resurser ................................................................. 12

8.

Administration kring användarkonton. ......................................................................................... 15

9.

Systemadministratörer ................................................................................................................. 16

10.

Informationssäkerhetsincidenter ............................................................................................. 16

11.

Personuppgiftsbehandlingar ..................................................................................................... 17

12.

Arkivering och utlämnande av information .............................................................................. 17

13.

Samarbete med industrin/annan extern partner ..................................................................... 18

STYRDOKUMENT: Föreskrifter för informationssäkerhet. Dnr C 2020–0420. Beslut fattat av Ida
Rosengren 2020-11-06

1. Bakgrund och innehåll
Dessa föreskrifter är en del av Chalmers ledningssystem för informationssäkerhet. Föreskrifterna
reglerar hur verksamhetsinformation hanteras på ett säkert sätt samtidigt som den uppfyller
Chalmers regelverk och tillämpliga lagar. Dokumentet bygger på tidigare rekommendationer och
fastställda riktlinjer för hantering av verksamhetsinformation samt forskningsinformation.
I föreskrifterna återfinns:







Regler kring ansvar
Klassning och hantering av verksamhetsinformation
Generella informationssäkerhetskrav
Regler kring anskaffning och inköp
Föreskrifter för användande av Chalmers IT-resurser
Specifika råd och tips kring informationssäkerhet rörande följande områden:
o Incidentutredning
o Personuppgiftshantering
o Arkivering och offentlighetsprinciper
o Samverkan med extern part
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Mottagare
Mottagare av föreskrifterna är såväl medarbetare som externa vilka är verksamma på eller har en
relation med Chalmers och nyttjar Chalmers IT-resurser och behandlar Chalmers
verksamhetsinformation. I rollen medarbetare ingår bland annat forskande och undervisande
personal, teknisk och administrativ personal såväl som lärartjänster och specialisttjänster. Chefer har
i sin respektive verksamhet ett särskilt ansvar för att föreskrifterna följs.

Medan externa exempelvis innefattar:





Externa samarbetspartners
Forskningssamarbete
Externa konsulter
Övriga intressenter

Forskning
Föreskrifterna kommer visa hur hantering av forskningsinformation kan skilja sig från hantering av
övrig verksamhetsinformation. Detta förtydligas genom rutor med märkning ”för forskning gäller”
innehållande mer utförlig riskbeskrivning mot just detta område.
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Centrala beståndsdelar och hantering
I hanteringen av informationssäkerhet på Chalmers beaktas de tre centrala komponenterna
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet där brister i hantering av dessa medför risk med okänd
skada för berörda parter som följd.




Konfidentialitet innebär att information är skyddad från obehöriga individers, objekts och
processers tillgång.
Riktighet innebär att information är korrekt, aktuell och fullständig. Information får inte
obehörigen förändras.
Tillgänglighet innebär att information är åtkomlig för behöriga individer, objekt och
processer vid rätt tillfälle.

För forskning gäller:
Felaktig hantering av forskningsinformation kan omöjliggöra patentering och publicering av
forskningsresultat, eller att känslig och sekretesskyddad information röjs, förloras eller manipuleras.
Följdeffekterna av detta kan bli att Chalmers eller dess samarbetspartners förlorar i trovärdighet och
konkurrenskraft, samt åsamkas ekonomisk skada.
Forskningsinformation består ofta av informationstillgångar som ägs gemensamt med externa parter
inom ett forskningsprojekt eller forskningscentrum. Många gånger hanterar forskare också
forskningsinformation som ägs i sin helhet av externa parter.
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Verksamhets- och forskningsinformation
Chalmers verksamhetsinformation är all information som ägs, produceras eller underhålls av
Chalmers medarbetare (anställda, konsulter och andra som arbetar i Chalmers verksamhet), samt all
information som skickas till Chalmers och dess medarbetare.

Exempel på verksamhetsinformation är:










Myndighetsbeslut och andra interna beslut.
Information på våra publika och interna webbsidor och i nyhetsbrev
Handlingar och andra data i våra verksamhetssystem såsom till exempel personalsystem,
Ladok, utbildningsdatabas, ekonomisystem, och dokument- och ärendehanteringssystem.
Utbildningsinformation såsom utbildningsplaner och kursplaner.
Studentinformation såsom kontaktinformation, studieresultat och examensbevis.
Kontaktlistor och deltagarlistor till möten och event
Personalakter och anteckningar från medarbetarsamtal.
Innehåll i Office-dokument (word, excel, powerpoint med mera) såväl som muntlig
information.
Övrig intern dokumentation såsom handlingsplaner och handlingar från projekt och
utredningar
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Exempel på forskningsinformation är:









Mätdata, simuleringsdata och andra forskningsprojektspecifika databaser.
Analys- och simuleringsmodeller.
Programvara för att lösa specifika forskningsproblem.
Enskilda forskare eller forskningsteams anteckningar och dagböcker som beskriver
utveckling av forskningsresultat.
Forskningspublikationer, såväl i utkastform som inskickad och publicerad form.
Mötesanteckningar och protokoll från projektmöten och andra möten.
Forskningsansökningar, forskningskontrakt och projektplaner.
Innehåll i Word- och Exceldokument, såväl som muntlig information.

2. Ansvar
Varje medarbetare (anställda, konsulter och andra som arbetar med Chalmers verksamhet) är
ansvarig för att hantera informationstillgångar och IT-resurser enligt dessa föreskrifter. Detta
omfattar även all verksamhetsinformation och forskningsinformation. I ansvaret ingår även att all
information ska klassificeras (se separat kapitel).
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Varje medarbetare är skyldig att rapportera incidenter rörande hanteringen av verksamhets eller
forskningsinformation till Chalmers Servicedesk (support@chalmers.se). Exempel på incidenter kan
vara:





informationsförluster
oavsiktlig spridning av information
intrång i Chalmers IT-resurser och system
stöld av dator eller annan utrustning

Chefer i linjen och andra verksamhetsansvariga ska informera sina anställda om kraven i dessa
föreskrifter samt följa upp tillämpningen.
Chefer i linjen och andra verksamhetsansvariga ansvarar även för att deras medarbetare har tillgång
till lämpliga stöd och hjälpmedel samt rätt kompetens för att uppfylla sina arbetsuppgifter.

För forskning gäller:
Projektledare, centrumföreståndare och andra forskningsansvariga är ansvariga för att informera om
kraven i dessa föreskrifter samt följa upp dess tillämpning inom ansvarsområdet. De ansvarar även
för att engagerade inom respektive projekt eller centrum har tillgång till lämpliga stöd och
hjälpmedel samt rätt kompetens för att uppfylla sina arbetsuppgifter.

3. Klassificering av information
Information som hanteras ska klassas utifrån den funktion och betydelse för verksamheten den har
och de konsekvenser det medför om informationen skulle komma i fel händer, förvanskas eller
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försvinna. Klassificeringsmodellen utgår från informationssäkerhetsaspekterna: konfidentialitet,
riktighet samt tillgänglighet.

Ingående kriterier i klassningen är exempelvis ekonomiskt värde, lagkrav, och allmän betydelse för
Chalmers varumärke och affärsrelationer.
Viktigt att känna till är att klassningens nivåer kan variera över tid, exempelvis har forskningsresultat
stora krav på konfidentialitet och riktighet tills de är publicerade, på samma sätt som en
årsredovisning har hög riktighetsfaktor när det närmar sig bokslut. Likaså är det av extra stor vikt att
IT-system som innehåller information om Chalmers utbildningar (kurser och program) är tillgängliga
och visar korrekt information under ansökningsperioder.

Fastställa informationsklass
För att fastställa vilken informationsklass en informationstillgång tillhör, ska tillgången bedömas
utifrån de tre informationssäkerhetsaspekterna. Utifrån bedömt värde på respektive K-R-T är det
högsta värdet som fastställer informationstillgångens hela sammanlagda nivå.
Som exempel, får vi ett resultat för K-R-T på 2-3-1 ska denna värderas som informationsklass 3 och
hanteras därefter.
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Klassificering utifrån konfidentialitet

Tabell 1 - Exempel på informationstillgångar utifrån konfidentialitet

Klass 0
Klass 1
Klass 2
Klass 3

Information som presenteras publikt på webben, utan restriktioner.
Intern information som inte innehåller känsliga personuppgifter och inte faller under
sekretess, upphandling, kontrakt, avtal.
Känsliga personuppgifter, skyddsvärd verksamhetsinformation (loggar, användarens
information/data, forskningsdata), material belagt med sekretess.
Lösenord, kryptonycklar, särskilt känsliga forskningsdata. Information kopplad till person
med skyddad identitet. Information som kan skada Sveriges säkerhet.
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Tabell 2 - Möjliga konsekvenser av brister i konfidentialitet

Klass 0
Klass 1
Klass 2

Klass 3

Medför ingen eller obetydlig konsekvens för Chalmers.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 1 Obetydlig
Medför ingen eller liten konsekvens för Chalmers.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 2 Liten
Kan medföra att Chalmers bryter mot lagstiftning eller andra allvarliga negativa
konsekvenser för verksamheten.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 3 Allvarlig
Kan medföra att Chalmers bryter mot lagstiftning eller andra mycket allvarliga negativa
konsekvenser för verksamheten.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 4 Mycket allvarlig

Hantering av information – konfidentialitetsklasser 0-3

Konfidentialitetsklass 0, öppen information
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Åtkomst till system där informationen lagras ska vara behovsstyrd och begränsad samt
loggas.
Informationen får lagras på arbetsstationens lokala hårddisk, filserver och flyttbart medium,
telefon eller surfplatta utan restriktioner.
Informationen får överföras elektroniskt, exempelvis via e-post eller webb utan krav på
kryptering.
Informationen får göras tillgänglig för extern åtkomst.
Informationen får lagras i molntjänster eller motsvarande där Chalmers har avtal.,

Konfidentialitetsklass 1, allmän information






Åtkomst till system där informationen lagras ska vara behovsstyrd och begränsad samt
loggas.
Lagring och behandling av personuppgifter hos extern part till exempel i en molntjänst,
kräver upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.
Informationen får lagras på arbetsstationens lokala hårddisk, filserver och flyttbart medium,
telefon eller surfplatta utan restriktioner.
Informationen får överföras elektroniskt, exempelvis via e-post eller webb utan krav på
kryptering
Informationen får göras tillgänglig för extern åtkomst med identifiering av användare
Informationen får lagras i molntjänster eller motsvarande där Chalmers har avtal.

Konfidentialitetsklass 2, extra skyddsvärd information




Informationen får lagras på arbetsdator och Chalmers fillagringstjänster.
Informationen får lagras på avtalade molntjänster, men ska skyddas av lösenord (Office
inbyggda lösenordsfunktion med starkt lösenord är godkänt).
Informationen får lagras på flyttbart media, telefon eller surfplatta som ägs av Chalmers
under förutsättning att den har ett krypterat filsystem och hanteras på ett säkert sätt.
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Åtkomst till system där informationen lagras ska vara behovsstyrd och begränsad samt
loggas.
Åtkomst ska skyddas med starka lösenord enligt generella rekommendationer.
Kommunikationen (till exempel epost och webbtjänster) får inte ske i klartext utan ska
transportkrypteras med godkända lösningar, t ex VPN eller webblösningar med TLS (https).
Datorer, smartphones och surfplattor som har åtkomst till, lagrar eller hanterar denna
information ska uppfylla IT-avdelningens säkerhetskrav. Exempelvis ska operativsystem och
relaterade programvaror vara uppdaterade och det ska finnas skydd för skadlig kod.
Fysisk hantering av informationstillgångar markerade med sekretess ska ske med försiktighet
och ej lämnas framme där obehöriga kan ta del av informationen.
Vid användande av öppna publika nätverk (Exempelvis gratis, öppna WiFi på Caféer, hotell,
tåg, buss etc.) ska VPN användas.
Informationen får behandlas i övriga godkända projekt- och samarbetslösningar. Kontakta
gärna Chalmers informationssäkerhetssamordnare för information eller för att få en lösning
godkänd.
Det är inte tillåtet att behandla informationstillgångar i tjänster eller IT-system där Chalmers
eller dess samarbetspartners saknar godkänt avtal om användning.
Det är inte tillåtet att behandla informationstillgångar på privatägda hårddiskar, USBminnen, telefoner eller datorer.
Samtal i offentliga miljöer om informationstillgångar tillhörande konfidentialitetsklass 2,
(exempelvis personalärenden, offerter med mera) ska undvikas.
Information får endast i undantagsfall skickas via e-post, men ska vid sådant tillfälle vara
krypterad med starkt lösenord.
Känsliga personuppgifter
o Ska i förekommande fall behandlas med stor försiktighet
o Alla behandlingar ska anmälas i förväg till Dataskyddsombud.
o Får endast behandlas och lagras på dator med krypterat filsystem eller filserver.
o Får inte överföras till eller lagras utanför EU/EES eller länder utan adekvata
skyddsmekanismer. Kontakta dataskydd@chalmers.se vid frågor.

Konfidentialitetsklass 3, hemlig information
Information i konfidentialitetsklass 3 kräver särskilda skyddsåtgärder. Dessa åtgärder är inte
nödvändigtvis desamma för all information som tillhör konfidentialitetsklass 3 utan ska utformas
specifikt för respektive informationstillgång. En risk- och sårbarhetsanalys ska ligga till grund för
utformningen av korrekta skyddsåtgärder. Risk- och säkerhetsfunktionen är behjälplig i det här
arbetet.
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Klassificering utifrån riktighet

Tabell 3 Exempel på informationstillgångar utifrån riktighet

Klass 0
Klass 1
Klass 2
Klass 3

Allmän information till externa användare, intern/extern kommunikation via e-post
Forskningsdata, vetenskaplig mjukvara, publikationer, användaruppgifter,
personalärenden, loggar, bokföringsmaterial, avtalsoriginal, känsliga personuppgifter
Lösenord, brandväggsregler, särskilt känsliga forskningsdata

Tabell 4 Möjliga konsekvenser av brister i riktighet

Klass 0
Klass 1
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Klass 2

Klass 3

Medför obetydlig till liten konsekvens för Chalmers.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 2 Liten
Kan medföra att Chalmers bryter mot lagstiftning eller andra allvarliga negativa
konsekvenser för verksamheten.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 3 Allvarlig
Kan medföra att Chalmers bryter mot lagstiftning eller andra mycket allvarliga negativa
konsekvenser för verksamheten.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 4 Mycket allvarlig

Hantering av information – riktighetsklasser 0-3

Riktighetsklassning 0 och 1


Originalinformation ska lagras på godkända lösningar med säkerställd backupfunktion med
rutiner för test och återläsning.

Riktighetsklassning 2


Originalinformation ska lagras på godkända lösningar (se intranätet) med säkerställd
backupfunktion.
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Informationen ska synkas mot Chalmers lagringstjänster (exempelvis filservrar och
upphandlad molnlagring) för säkerställning av backup. Alternativt kan upphandlad
lagringstjänst hos samarbetspartner användas.

Riktighetsklassning 3
Information i riktighetsklass 3 kräver särskilda skyddsåtgärder. Dessa åtgärder är inte nödvändigtvis
desamma för all information i riktighetsklass 3 utan ska utformas specifikt för respektive
informationstillgång. Risk- och säkerhetsfunktionen är behjälplig i det här arbetet.
Som en tumregel fordras alltid en risk- och sårbarhetsanalys som grund för utformningen av korrekta
skyddsåtgärder.

Klassificering utifrån tillgänglighet
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Tabell 5 - Exempel på informationstillgångar utifrån tillgänglighet

Klass 0
Klass 1
Klass 2
Klass 3

Personalsystem, ekonomidata, lönelistor, loggar
Verksamhetens diarium, AD, filserver, Studierelaterad information i ansökningsperiod
Viss infrastruktur som levererar informationssystem uppfyller kriterier för Klass 3

Tabell 6 - Möjliga konsekvenser av brister i tillgänglighet

Klass 0
Klass 1
Klass 2

Klass 3

Medför obetydlig till liten konsekvens för Chalmers.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 2 Liten
Kan medföra att Chalmers bryter mot lagstiftning eller andra allvarliga negativa
konsekvenser för verksamheten.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 3 Allvarlig
Kan medföra att Chalmers bryter mot lagstiftning eller andra mycket allvarliga negativa
konsekvenser för verksamheten.
Se "Riskanalys"/Riskmodell - Nivå 4 Mycket allvarlig

Hantering av information – tillgänglighetsklasser 0-3
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Hantering av och ansvar för IT-system, informationsbärare i IT-infrastruktur samt övrig
infrastruktur ligger i Chalmers förvaltningsorganisation och regleras individuellt utifrån deras
perspektiv.

4. Generella informationssäkerhetskrav
All utrustning som hanterar verksamhetsinformation ska skyddas mot obehörig åtkomst och skada.
Datorer, smartphones, surfplattor och andra enheter som har åtkomst till, lagrar och hanterar
Chalmers information (detta rör både ordinarie verksamhet såväl som forskningsinformation) ska
uppfylla Chalmers säkerhetskrav.
Chalmersägd utrustning som inte konfigureras med CDA benämns Icke-CDA men ska uppfylla samma
säkerhetskrav som motsvarande CDA-plattformen. Det är användarens skyldighet och ansvar att
känna till och upprätthålla säkerhetsnivån.

Lösenord




Datorer och övriga system och enheter ska skyddas av starka lösenord. Ett starkt lösenord
ska vara minst 10 tecken långt och bestå av en blandning av bokstäver, siffror, gemener,
versaler och specialtecken.
Lösenord till Chalmers IT-resurser eller tjänster ska vara unika och inte användas till andra ITsystem eller externa tjänster. Skulle dessa externa tjänster hackas riskeras inte Chalmers att
drabbas.

Decision made by: Ida Rosengren, Chalmers University of Technology, 2020-11-10, C 2020-0420

Beslut fattat av: Ida Rosengren, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-10, C 2020-0420

Systemsäkerhet och skydd mot skadlig kod





Det ska finnas rutiner för backup, återställning samt test och verifiering av dessa.
Operativsystem och relaterade programvaror ska hållas uppdaterade.
Det ska finnas skydd mot skadlig kod.
Det är inte tillåtet att medvetet ansluta utrustning som är smittad med datorvirus eller
annan skadlig programvara till Chalmers IT-resurser

Mobila enheter





Telefoner och surfplattor ska vara lösenordskyddade och ha minst sex tecken i lösenordet.
På mobiltelefoner och surfplattor får av Chalmers godkända lösningar för biometrisk
identifiering med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning användas istället för lösenord (tex
Touch ID och Face ID på Apple iPhone och iPad).
Användare av mobila enheter ska skydda enheten med lämpligt skärmlås (PIN-kod med 6
tecken, komplext mönster, ansiktsigenkänning eller fingeravtryck).
Datorer, smartphones, surfplattor och externa lagringsenheter ska ha krypterade filsystem.
Som standard använder Chalmers datorarbetsplats (CDA) krypterat filsystem för Windows
10, macOS, Android-telefoner eller Android-surfplattor. iPhone och iPad har krypterat
filsystem vid leverans från Apple.

Lagring och hantering


Lagring av arbetsrelaterat material ska normalt i första hand ske på av Chalmers
rekommenderade lösningar (exempelvis datorer, filserver, avtalade molnlagringstjänster).
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Om detta inte är möjligt ansvarar användaren själv för att informationen lagras på ett säkert
sätt samt att backup av informationen sker. Vid frågor, kontakta Chalmers Servicedesk.
Arkivering och gallring av Chalmers informationstillgångar ska ske enligt av högskolans
fastställda regler rörande just detta. Vid frågor, kontakta registrator:
registrator@chalmers.se

Dokumentation


Objekt/systemägare ansvarar för att systemdokumentation finns tillgänglig samt att den är
uppdaterad och aktuell. Den ska innefatta (men är inte begränsad till):
o Systemsamband och beroenden
o Rutiner för systemunderhåll
o Rutiner för backup & återställning
o Rutiner för ändringshantering och systemutveckling
o Registrering av hårdvara i lämpliga inventarielistor

Incidenter




Förvaring av Chalmers IT-utrustning utanför den ordinarie kontorsmiljön bör ske utom
synhåll, exempelvis i garderob eller låsbart skåp när den inte används för att minimera risk
för stöld och förlust av information.
Om en användare upptäcker eller har anledning att misstänka en säkerhetsbrist eller ett
missbruk av Chalmers IT-resurser ska detta omgående rapporteras till IT-avdelningens
Incident Response Team (IRT) via abuse@chalmers.se.

Diverse
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Öppna endast bilagor eller klicka på länkar i e-post om du litar på avsändaren.
Tänk på att vara diskreta om ni i offentliga utrymmen diskuterar känslig information med
kollegor eller vid telefonsamtal.
Var restriktiv med USB-minnen och andra liknande gratis/ giveaways som man kan få på
mässor och använd inte dessa i din arbetsdator, då de kan innehålla skadlig kod eller andra
elakheter. Kontakta din inköpare om du är i behov av USB-minnen.
Användaren ska se till att skärmlås aktiveras på dator, eller övriga enheter om de lämnas
utan uppsikt.

5. Anskaffning av IT-komponenter och hårdvara
IT-avdelningen ansvarar för att ta fram och lämna rekommendationer på den hårdvara som är mest
lämplig den generella verksamheten på Chalmers. Chalmers standardlösningar är utformade för att
hantera de flesta fall och sammanhang i relation till hantering av informationstillgångar oavsett
skyddsvärde enligt kraven i dessa föreskrifter.
Dessa rekommendationer och exempel på standardhårdvara finns på Chalmers intranät. Om det
finns specifika krav eller önskemål utöver de normala rekommendationerna ska kontakt tas med
inköpsansvariga på IT-avdelningen.
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Om avsteg från rekommenderade lösningar behöver göras ansvarar verksamhetsansvarig för att en
riskanalys genomförs i samråd med Risk och säkerhetsfunktionen innan beslut om användande
fattas av IT-chef.

6. Informationssäkerhet vid forsknings- och verksamhetsprojekt
Informationssäkerhet är en viktig komponent vid projektarbete. Här listas några generella råd att
beakta vid planering och uppstart av projekt. Dessa är relevanta för forskningsprojekt såväl som
interna verksamhetsprojekt.












Decision made by: Ida Rosengren, Chalmers University of Technology, 2020-11-10, C 2020-0420

Beslut fattat av: Ida Rosengren, Chalmers tekniska högskola, 2020-11-10, C 2020-0420



Vem är ägare av informationstillgångarna
Vilka ska ha tillgång till informationstillgången
Ska informationstillgången delas internt/externt
Om tillgång till elektroniska resurser som licenser, programvara eller databaser ingår i
projektet ska även tydliga regler för användande av dessa finnas. Vid frågor ska ITavdelningen kontaktas.
Var kommer informationstillgången lagras
Vilka skyddsnivåer innefattar informationstillgången
Finns det specifika lagar som påverkar hanteringen av informationstillgången
Identifiera kravställning på IT
Utför en riskanalys för att identifiera eventuella informationssäkerhetsrisker och ta fram
nödvändiga säkerhetsåtgärder
Om behandlingen innefattar personuppgifter ska detta meddelas till Dataskyddsombudet
(dataskydd@chalmers.se)
Vid projektslut ska information arkiveras och gallras (detta inkluderar även information
lagrad i molntjänster).

7. Föreskrifter för anställdas användande av IT-resurser
Dessa föreskrifter gäller för dig som är anställd, eller har en anställningsliknande form vid Chalmers
eller motsvarande, exempelvis konsulter, industridoktorander och GU-anställda verksamma på
Chalmers.
Föreskrifter för studenter behandlas separat i dokumentet: Föreskrifter för användande av Chalmers
IT-resurser (C 2020-0459).
Chalmers IT-resurser är avsedda att användas i och för Chalmers uppdrag att tillhandahålla
utbildning, forskning och därtill knuten administration samt för samverkan med det omgivande
samhället, den s k tredje uppgiften.
Med Chalmers IT-resurser avses exempelvis (men inte uteslutande) mobila enheter, datorer,
datornät, IT-tjänster, informationstillgångar, samt elektroniska resurser som licenser, programvara
och databaser.

STYRDOKUMENT: Föreskrifter för informationssäkerhet. Dnr C 2020–0420. Beslut fattat av Ida
Rosengren 2020-11-06

Användning och hantering av Chalmers IT-resurser och informationstillgångar
Chalmers IT-resurser får inte användas för spridande av information:
-

-

Som är i strid mot gällande lagstiftning, till exempel hets mot folkgrupp,
barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller
upphovsrättsbrott,
Som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda,
Som är i strid mot personuppgiftslagens bestämmelser om den personliga integriteten,
Som i annat fall kan uppfattas som kränkande och stötande,
Som är för kommersiell verksamhet genom marknadsföring av produkter eller tjänster som
inte är godkända av Chalmers,
Som på annat sätt kan störa Chalmers IT-verksamhet.

Behörigheter




Det är inte tillåtet att använda sig av Chalmers IT-resurser eller nätverk som man har saknar
behörighet till.
Det är inte tillåtet att försöka skaffa sig högre behörigheter i Chalmers IT-resurser än vad
man har rätt till.
Det är inte tillåtet att nyttja Chalmers IT-resurser för att skaffa sig behörigheter man inte har
rätt till i andra system.

Användande
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Chalmers IT-resurser är avsedda för anställda eller motsvarande och får inte upplåtas eller
lånas ut för privat användning av familjemedlemmar, bekanta eller andra.
Det är inte tillåtet att använda Chalmers IT-resurser på ett sätt som kan komma att skada
Chalmers namn, anseende eller goda rykte.
Chalmers IT-resurser är främst avsedda för användning i tjänsten. Det är tillåtet att i
begränsad omfattning använda Chalmers IT-resurser för privata ändamål under
förutsättning att det inte inkräktar på arbetet, bryter mot övriga föreskrifter eller att
Chalmers exponeras för onödiga risker.

Utrustning & säkerhet


Alla datorer och annan utrustning (mobiltelefoner, surf eller läsplattor, datorer etc.) som
ansluts till Chalmers nätverk ska oavsett vem som äger dem och var de är placerade uppfylla
god säkerhetsnivå (vilket omfattar fungerande antivirus, brandvägg och
säkerhetsuppdaterat operativsystem).

Lagring och hantering





Handlingar eller dokument som kan innehålla material av informationsklass 2 eller högre
säkerhetsnivå ska hanteras varsamt och på ett säkert sätt. De får inte ligga framme obevakat
utan ska förvaras i låsta utrymmen exempelvis arkivskåp. Låst kontor är inte tillräckligt.
Flyttbar lagringsmedia (USB-minne, externa hårddiskar eller liknande) innehållande
Chalmers informationstillgångar ska hanteras varsamt och ej lämnas obevakade.
Det är tillåtet att bedriva arbete med information tillhörande informationsklass 2 vid
offentliga miljöer som café, hotell eller vid resor (tåg, flyg eller liknande) men tänk på att
göra det på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av information, exempelvis genom att
”tjuvkika” på skärmen.
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Känslig information (informationsklass 2 och högre) får endast i undantagsfall sparas på
flyttbar lagringsmedia (USB-minne, externa hårddiskar eller liknande) och ska
krypteras/skyddas med lösenord för att förhindra att uppgifter kommer obehörig tillhanda.
Kontakta Chalmers servicedesk för rutiner och process för destruering av använda
lagringsmedia och IT-resurser

Kryptering


Vid kryptering ska lösenord vara komplexa, väljas med omsorg och säkerhetskopia på
kryptonycklar ska förvaras på säker plats för att förhindra dataförlust.

Användarkonton och lösenord
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Behörigheter till Chalmers IT-resurser är personliga och får inte upplåtas till någon annan.
Ägare för respektive IT-system ansvarar för att rutinmässig och regelbunden
behörighetshantering (revidering, gallring och behörighetsnivåer)
Det är inte tillåtet att uppge eller dela med sig av sitt lösenord till någon annan.
Det är inte tillåtet att begära att någon ska uppge sitt lösenord.
Det är inte tillåtet att använda någon annans personliga inloggningsuppgifter oavsett om
denne själv har delat med sig av inloggningsinformationen.
Lösenordet ska vara minst 10 tecken långt och innehålla minst fyra alfabetiska tecken (A-Z
eller a-z. Ej ÅÄÖ/åäö), en siffra och ett skiljetecken. Ytterligare detaljer finns i regelverk för
PDB.
Lösenord ska skyndsamt bytas om det finns misstanke att det blivit kända av någon annan än
användaren själv.
Icke-personliga lösenord till Chalmers IT-resurser (exempelvis root-lösenord,
inloggningsuppgifter till servrar eller andra administrationslösenord) ska säkras mot
obehörig eller otillåten användning och sparas i minst två kopior, digitalt och/eller i
pappersformat.
Det är tillåtet att använda lösenordshanterare för lagring och hantering av personliga
lösenord. Huvudlösenord för lösenordshanterare ska vara komplext, svårgissat och följa
tidigare definierat krav på innehåll.

Distansarbete








Vid distansarbete, eller användande av Chalmers IT-resurser utanför campus ska god
informationssäkerhet iakttas. Använd alltid Chalmers utrustning och tjänster där det är
möjligt.
Använd bara de programvaror som Chalmers rekommenderar. För e-möten och
distansundervisning så finns Skype for business, Zoom och Microsoft Teams.
Vid användning av publika eller externa WiFi-nätverk ska anslutningen säkras upp med VPN.
Skilj på privatlivet från jobbet – Undvik att familjemedlemmar använder Chalmersägd
utrustning och försök minimera privat användning.
Hemarbete kan exponera känslig information på ett helt annat sätt än om man sitter på sin
ordinarie arbetsplats.
Vid planering av resa utanför Sverige/EU ska en riskbedömning ske utifrån vad man tar med
sig för utrustning samt vilka system man ansluter sig till på plats. Vissa myndigheter lämnar
dessutom rekommendationer rörande informationssäkerhet och transport av information
till och från vissa specifika länder.
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E-post
Chalmers e-post är avsedd och tillåten för intern och extern kommunikation. Viss användning av
Chalmers e-post för privata ändamål är också tillåten under förutsättning att det inte inkräktar på
arbetet eller att Chalmers utsätts för onödiga risker.






Det är inte tillåtet att använda Chalmers e-post för politiska eller kommersiella syften.
Inkommande e-post ska alltid hanteras i enlighet med gällande lagstiftningar.
Informationstillgångar klassificerade som extra skyddsvärd information eller hemlig
information får inte skickas i klartext utan ska krypteras med lämplig metod. Kontakta
Chalmers Servicedesk för rådgivning.
Det är tillåtet att ha automatiserade regler för vidarebefordring av viss e-post, men
chalmersanställda får inte automatiserat vidarebefordra all e-post till annan e-posttjänst
utanför Chalmers upphandlade utbud (C 2019-0537).

Molntjänster
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Chalmers informationstillgångar får endast lagras i molntjänster eller motsvarande som
Chalmers har avtal med och därmed inte genom privata konton och licenser. Kontakta
Chalmers servicedesk för mer information kring vilka leverantörer och tjänster som finns.
Om samarbetspartners har licenser i system eller tjänster med andra leverantörer än de
Chalmers använder, är det tillåtet att lagra och behandla Chalmers informationstillgångar i
dessa. Hanteringen av informationstillgångar ska följa Chalmers ordinarie regelverk.
Försök om möjligt att skicka direktlänkar till arbetsrelaterat material i molntjänsten istället
för att skicka filer via epost.
Det är inte tillåtet att installera synkroniseringsprogramvara för molntjänst med Chalmerslicenser på privat icke-Chalmersägd utrustning.
Ägare till en mapp ska se till att endast behöriga har tillgång till materialet samt att
behörighetsgallring sker.
Vid projektslut ska information lagrad i molntjänster arkiveras och gallras. Kontakta Arkiv
och registratur för mer hjälp och mer information.
Informationstillgångar klassificerade som informationsklass 3 får ej hanteras i molntjänster.
Kontakta Risk och säkerhetsfunktionen för mer information.

8. Administration kring användarkonton.
Processen för att skapa ett datorkonto till nya användare på Chalmers är automatiserad. När en
person har en aktiv association eller tillhörighet till Chalmers skapas automatiskt ett konto i
persondatabasen (PDB).
Användarkontot utgör grunden för åtkomst och i vissa fall behörighetsstyrning till IT-resurser samt
lokaler på Chalmers och är en viktig del i skyddet av Chalmers informationstillgångar.




För att få tillgång till sitt datorkonto, ska användaren hämta ut ett skrapkort med lösenord.
Administratörer med behörighet att tilldela skrapkort utses av prefekt/motsvarande och ska
genomgå en obligatorisk utbildning.
Det är inte tillåtet att använda sig av ett ”ombud” för att ändra eller sätta nya lösenord.
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9. Systemadministratörer
Med systemadministratör avses de personer som har tilldelats högre behörigheter än vanliga
användare.

Särskilda skyldigheter och ansvar









Dedikerade administrationskonton eller andra konton med förhöjda rättigheter ska inte
användas annat än när arbetsuppgifterna kräver detta.
En systemadministratör ska iaktta tystnadsplikt gällande uppgifter och information som
denne får kännedom om i sin roll som systemadministratör.
En systemadministratör ska informera sin chef eller Chalmers IRT-organisation vid misstanke
om säkerhetsbrister eller misstankar om inträffad IT-säkerhetsincident samt följa gällande
incident-rutiner. Om incidenten involverar personuppgifter, ska detta också alltid
rapporteras exempelvis via formulär på Chalmers intranät. Ta kontakt med Chalmers
servicedesk för hjälp med att rapportera.
Om en systemadministratör upptäcker att användare använder Chalmers IT-resurser i strid
mot gällande regelverk ska användaren göras uppmärksam på detta.
Vid allvarlig eller upprepad förseelse ska Chalmers IRT-organisation informeras.
En systemadministratör ska ha god kännedom om gällande riktlinjer för Chalmers IT-resurser
och informationssäkerhet.
En systemadministratör ska använda existerande lösning för två-faktorautentisering om det
är tekniskt möjligt och systemen medger detta.
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Systemadministratörens tystnadsplikt enligt ovan inskränker inte systemadministratörens
rättigheter och skyldigheter enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Befogenheter




En systemadministratör har rätt att övervaka den del av resurserna han/hon ansvarar för
och utan förvarning ingripa om det krävs för att kunna sköta den dagliga driften av systemet
och för att kunna utföra felsökning.
En systemadministratör har rätt att vid akuta driftsituationer skyndsamt utan förvarning,
begränsa tillgången och användningen av IT-resurser eller infrastruktur, i syfte att minimera
eventuell skada.

10.

Informationssäkerhetsincidenter

Informationssäkerhetsincidenter kan beroende på omfattningen komma att bli rapporteringsskyldiga till externa myndigheter som MSB och Datainspektionen. Det är av vikt att alla incidenter
utreds så snart som möjligt efter att de inträffat för att få en klar bild av situationen samt vad som
kan förbättras. Det person som blev utsedd till incidentledare ansvarar för sammankallande av möte
med debriefing och lessons-learned.
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Övervakning och åtgärder vid regelbrott









För att säkerställa hög säkerhetsnivå kan nätverkstrafik och lagrade data komma att loggas
och övervakas samt utredas för eventuella överträdelser av gällande lagar och
användarriktlinjer.
Loggar sparas och arkiveras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om gallring och
arkivering
Datorer och elektroniska resurser anslutna till Chalmers nätverk avsöks systematiskt
regelbundet efter kända sårbarheter.
Brott mot dessa riktlinjer kan komma att överlämnas till linjechef/prefekt eller motsvarande
för disciplinära åtgärder. Misstänkta lagbrott kan komma att polisanmälas.
Vid allvarliga brott mot gällande informationssäkerhetsriktlinjer, utredning av misstänkta
oegentligheter eller lagbrott kan IT-utrustning som ägs av Chalmers komma att omhändertas
av IRT/IT-avdelningen för vidare granskning och bevissäkring.
Chef kan med omedelbar verkan tillfälligt stänga av misskött eller missbrukad IT-resurs.

Utredning av datorincidenter
IRT finns organiserad under enheten Infrastruktur på Chalmers IT-avdelning.
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IRT har rätt att övervaka användningen av system samt ta del av nätverkstrafik i syfte att
eftersöka svagheter/brister hos system eller på uppdrag av risk och säkerhetsfunktionen.
IRT har rätt att utvärdera och testa säkerheten i Chalmers IT-miljö genom till exempel
systematisk avsökning efter sårbarheter
IRT har rätt att använda logg-filer för interna utredningar, och loggar kan också komma att
lämnas ut till polismyndigheten
IRT har i utredningssyfte rätt att få tillgång till Chalmersägd IT-utrustning om den misstänkts
använts vid överträdelse av användarregler.
IRT delger bara utredningsrelaterad information till behörig personal, vanligtvis
säkerhetssamordnare, informationssäkerhetssamordnare eller personer man vet arbetar
med att utreda incidenten.

11.

Personuppgiftsbehandlingar

Chalmers hanterar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet och i enlighet med gällande lagar
och förordningar. Chefer i linjen och andra verksamhetsansvariga är skyldiga att känna till i vilken
omfattning känsliga personuppgifter hanteras inom organisation och dess medarbetare. För mer
detaljer se separat integritetspolicy på chalmers.se.

12.

Arkivering och utlämnande av information

Chalmers verksamhetsinformation ska arkiveras så snart den slutliga versionen är upprättad.
Arkivering av elektroniska dokument sker i första hand i Chalmers 360, men även i andra
verksamhetssystem såsom exempelvis Canvas, Studieportalen, VIS och Raindance för senare
överföring till Chalmers e-arkiv.
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Avtal, protokoll och beslut och andra dokument med underskrifter arkiveras i original på papper i
Chalmers centralarkiv, även om elektroniska kopior för tillgänglighetens skull alltid ska finnas
registrerade i Chalmers 360. Gallring får enbart ske med stöd av gällande föreskrifter och de
tillämpningsbeslut som Chalmers fattat.
För forskning gäller:
Alla forskningspublikationer producerade vid Chalmers tekniska högskola, såsom doktors- och
licentiatavhandlingar, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter skall enligt Chalmers Open
Accesspolicy publiceras i Chalmers Publication Library (CPL).

Offentlighetsprincipen och utlämnande av information
Chalmers tekniska högskola AB samt Stiftelsen Chalmers tekniska högskola omfattas av
offentlighetsprincipen. Chalmers är omnämnda i Offentlighets- och sekretesslag1 (2009:400) (OSL)
som reglerar allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos myndighet. Detta innebär att allmänna
handlingar förvarade på Chalmers efter sedvanlig sekretessprövning ska lämnas ut på begäran.
Exempel på allmänna handlingar är:





E-post hos myndigheten
Myndighetsbeslut och andra beslut.
Interna utredningar och rapporter.
Avtal med externa parter.

Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska enligt OSL alltid diarieföras och arkiveras,
vilket sker i Chalmers 360. För stöd i denna process kontakta Arkiv och registratur.
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Om du vill ha information om hur du ska hantera just ditt specifika dokument finns våra vanligaste
handlingstyper listade i Chalmers verksamhetsbaserade arkivredovisning. För närvarande finns den i
verktyget 2C8.

13.

Samarbete med industrin/annan extern partner

Format och former för samarbete med extern part samt delning av informationstillgångar ska
definieras redan i uppstartsförfarandet. Syftet är att klargöra ansvar, var informationen lagras, vilka
leverantörer och tjänster som ingår samt hur informationstillgångarna ska hanteras vid
samarbetsavslut. Det kan förekomma att samarbetspartners har licenser med andra leverantörer än
de Chalmers använder vilket är viktigt att tänka på när informationstillgångar delas.
Innan avtal som innehåller krav på sekretess tecknas ska rådgivning ske med Chalmers jurister.

1

OSL 2009:400 6 kap, 4 §: En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän
handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra
arbetets behöriga gång.
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