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1. INLEDNING 

 

Styrande dokument för informationssäkerhetsarbetet är våra Riktlinjer för informat-
ionssäkerhet och informationssäkerhetsinstruktionerna Förvaltning, Kontinuitet och 
Drift respektive Användare:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjerna för Informationssäkerheten redovisar kommunledningens mål för inform-
ationssäkerhetsarbetet. Detta dokument, Informationssäkerhetsinstruktion Använ-
dare, utgår från riktlinjerna och syftar till att redovisa organisation, ansvar och roller 
för informationssäkerhetsarbetet samt omfattningen av det ansvar som vilar på de 
roller som ingår och de generella krav som är aktuella. 
 

Information är en viktig tillgång för våra kommuner. För att skydda de värden inform-
ationen representerar krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla medarbetare. Med in-
formationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. Informat-
ionssäkerheten omfattar våra informationstillgångar utan undantag. Alla delar inom 
våra kommuner är bundna av våra riktlinjer, vilket innebär att det inte finns utrymme 
att besluta om lokala regler som avviker från dessa. 
 

Du är som användare har alltså del av ansvaret för säkerheten i informationshante-
ringen. För att du ska kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du 
känna till följande punkter: 
 

 Behörighet och användare 

 Informationsklassning 

 Lagring och hantering av datainformation 

 Kommunikation 

 Hot och risker 

 Arbetsplatsen intern och externt 

 Stöd och hjälp 

 Telefoni 
 

Det som gäller hanteringen av allmänna handlingar, registrering, utlämnande, gallring 
och arkivering finns inte med i denna instruktion. 
 

 

Riktlinjer för 
informationssäkerheten 

Informationssäker-

hetsinstruktion  

Förvaltning 

Målgrupp: Ledning, 

systemägare, samord-

ningsansvariga 

Riktlinjer för Konti-

nuitet och drift 

Målgrupp: IT-
driftansvariga 

Informationssäker-

hetsinstruktion för 

Användare  

Målgrupp: Samtliga an-

vändare 
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2. BEHÖRIGHET 

2.1  Tilldelning av behörighet 

Våra datasystem är utrustade med kontrollsystem (inloggning) för att säkerställa att 
endast behöriga användare kommer åt information. 
 
För att få behörighet (användarrättighet) krävs att du har informerats om innehållet i 
Informationssäkerhetsinstruktion för användare och om kommunens Riktlinjer för in-
formationssäkerhet. Du ska intyga att du tagit del av informationen och accepterar 
reglerna. 
 

Verksamhetsansvariga chefer beslutar sedan om behörighet, dels i nätverket, dels 
eventuellt i andra system. Du ansvarar för att följa de specifika säkerhetsregler som 
kan gälla för andra system. 
 
Systemförvaltarna, registrerar dig som behörig användare. 
 
Därefter får du:  
 

 en användaridentitet 

 ett tillfälligt lösenord (ska omgående bytas, se nedan) 

  
 
 

2.2 Tillfälligt lösenord 

Det tillfälliga lösenordet kan bara användas första gången du loggar in. När du loggat 
in ska du byta det tillfälliga lösenordet till ett du själv valt. På det sättet säkerställs att 
det bara är du själv som känner till lösenordet. 
 

2.3 Regler för lösenord 

Alla lösenord är strängt personliga och får inte lämnas ut! Användaridentiteten till-
sammans med lösenordet identifierar dig när du använder datasystemen. Du är an-
svarig för allt som händer ”i ditt namn”.  
 

Du ska därför vara noggrann med: 
 

 att aldrig avslöja ditt lösenord för andra eller ”låna ut” din behörighet. 

 att skydda lösenordet väl. Det betyder exempelvis, att det inte är tillåtet att för-
vara det i nära anknytning till datorn. 

 att omedelbart byta lösenord om du misstänker att någon känner till det och 
omgående meddela systemägaren. 

 
 

Minst 8 tecken 

Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken och konstrueras så att det inte går att gissa. 
Det skall minst innehålla 2 siffror och två bokstäver.  
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De ska inte kunna kopplas till dig som person, såsom eget eller familjemedlems 
namn. Enkla repetitiva mönster såsom t.ex. ”ABCD1234”eller ”AAAAAA22” ska natur-
ligtvis undvikas. De program som används för att knäcka lösenord utnyttjar vanligen 
omfattande ordlistor som testas mot lösenorden, undvik därför namn och begripliga 
ord. Du ska inte heller lägga till ett löpnummer till ditt lösenord när du byter, 
”Fnrr2oG1” ska ej bytas mot ”Fnrr2oG2”; det blir i så fall mycket lättare att gissa aktu-
ellt lösenord om ett äldre lösenord har avslöjats. Du bör inte heller använda samma 
lösenord i flera olika sammanhang, det ökar konsekvenserna av att ett lösenord röjs. 
 

Det är viktigt att välja ett lösenord som du minns utan problem. 
 

Undvika ”å, ä och ö” i lösenordet, som annars kan ge problem vid inloggningen. 
 

Tidigare använda lösenord 

När du byter till ett nytt lösenord skall du inte använda något av de som du tidigare 
använt. Du ska aldrig återanvända gamla lösenord genom att lägga till ett löpnummer 
till lösenordet. 
 

Felaktiga inloggningsförsök 

Om du har glömt ditt lösenord och försöker logga in till systemen med ett felaktigt lö-
senord, kommer systemet att låsas efter tre misslyckade försök. Detta är till för att 
försvåra för obehöriga att göra intrång. Om din inloggning har blivit spärrad skall du 
kontakta systemförvaltaren. Du kommer då att få ett nytt tillfälligt lösenord, som du 
omgående ska byta. 
 

Du lämnar spår 

När du är inloggad och arbetar i systemen registreras olika uppgifter, exempelvis 
inloggningsförsök, i så kallade loggfiler. Systemens loggningsfunktion används för att 
spåra obehöriga intrång. På så sätt kan man lättare se vad den obehörige försökt 
göra och om man kan misstänka att känsliga uppgifter avslöjats eller information har 
förvanskats. Genom loggningen skyddas informationen och oskyldiga slipper bli 
misstänkta om oegentligheter inträffar.  
 
Avslöjat lösenord 
 
Ett lösenord som avslöjats (röjts) måste omgående bytas och du ska meddela syste-
mägare om det inträffade. Tänk på att aldrig sända lösenord och annan personlig in-
formation över e-post, då e-post skickas i klartext! Om någon frågar efter sådan in-
formation är det mycket troligt att det är en bluff (förfalskad avsändare eller liknande)! 
Detta ska anmälas som en incident! 
 

Särskilda regler för vissa system 

För hantering av särskilt känsliga uppgifter i vissa system gäller striktare regler för in-
loggning, t.ex. i form av längre lösenord och krav att de ska bytas oftare. Användare 
av dessa system får särskild information om vilka regler som gäller av systemägaren 
eller systemansvarig för det systemet. 
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3. KLASSNING AV INFORMATION 

Den klassningsmodell som de olika nivåerna i BITS Plus baseras på är följande: 

 
 

        Säkerhetsaspekt 
 

Kravnivå 

Sekretess 

(konfidentiellitet) 

 

 

Riktighet Tillgänglighet 

Mycket hög nivå Information som kan med-

föra mycket allvarliga 

negativa konsekvenser för 

egen eller annan organi-

sations verksamhet eller 

för enskild person om den 

röjs för obehörig 

Information som kan 

medföra mycket allvar-

liga negativa konse-

kvenser för egen eller 

annan organisations 

verksamhet eller för en-

skild person om den är 

felaktig 

Information som ska vara 

åtkomlig inom högst 2 

timmar för att inte med-

föra oacceptabla konse-

kvenser för egen eller an-

nan organisations verk-

samhet eller för enskild 

person 

 

Hög nivå Information som kan med-

föra allvarliga negativa 

konsekvenser för egen el-

ler annan organisations 

verksamhet eller för en-

skild person om den röjs 

för obehörig 

Information som kan 

medföra allvarliga ne-

gativa konsekvenser för 

egen eller annan organi-

sations verksamhet eller 

för enskild person om 

den är felaktig 

Information som inte be-

höver vara åtkomlig inom 

2 timmar, men inom 

högst 8 timmar för att 

inte medföra  oacceptabla 

konsekvenser för egen el-

ler annan organisations 

verksamhet eller för en-

skild person 

 

Basnivå Information som kan med-

föra mindre allvarliga 

negativa konsekvenser för 

egen eller annan organi-

sations verksamhet eller 

för enskild person om den 

röjs för obehörig 

Information som kan 

medföra mindre allvar-

liga negativa konse-

kvenser för egen eller 

annan organisations 

verksamhet eller för en-

skild person om den är 

felaktig 

Information som inte be-

höver vara åtkomlig inom 

8 timmar för att inte med-

föra oacceptabla konse-

kvenser för egen eller an-

nan organisations verk-

samhet eller för enskild 

person 

 

 

 

Basnivå: Information utan krav från lagar och förordningar arbetsmaterial 

Hög nivå: Information enligt socialtjänsten, register enligt PUL arbetsmaterial 

Mycket hög nivå: Exempelvis patientjournaler, vårdnadshavsutredningar arbetsmaterial 

 

Anm: Följande typ av information hanteras utanför klassningsmodellen: 

o Information som avser rikets säkerhet. Hur sådan information ska hanteras måste bestämmas från fall till fall.  

       (De åtgärdsförslag som redovisas i BITS Plus är i dessa fall inte tillräckliga.) 

21 O      INFORMATION SOM HAR EXTREMA KRAV PÅ SIG ATT VARA TILLGÄNGLIG OCH DÄR UTGÅNGSPUNKTEN ÄR ATT DEN 

ALLTID SKA VARA DET.  
        o      Information som inte bedöms ha krav på sig vare sig avseende sekretess (konfidentiellitet), riktighet eller tillgänglighet. 
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4. LAGRING OCH HANTERING AV DATAINFORMATION 

4.1  Generella lagringsrutiner 

Datainformation som rör verksamheten, och inte måste skyddas särskilt, lagras alltid 
på gemensamma diskutrymmen. Varje verksamhet bör ha riktlinjer om hur du ska 
lagra det material du själv upprättar eller utnyttjar. 
 
Datainformation skall ej lagras lokalt. Om så sker kommer informationen ej att ingå i 
de automatiska säkerhetskopior (backuper) som skapas, då dessa endast omfattar 
information i nätverket.  
 

Måste du lagra information lokalt på din dator har du själv allt ansvar för den! 
 

Detta innebär i praktiken: 
 

 att du själv ska ta regelbundna säkerhetskopior och lagra dessa åtskilt från 
datorn. 

 att du ska tänka på lagringsmedia är känsliga för onormal värme, magnetism, 
damm, rök och tryck och måste hanteras därefter. Förvara dem väl skyddat. 

 att du ska tänka på att förvara informationen säkert så att obehöriga inte kan 
komma över dator eller säkerhetskopior. 

 att om datorn ska bytas ut eller när du slutar måste du meddela GöLiSka IT att 
du har lagrat information på hårddisken samt huruvida den är sekretessbelagd 
eller inte, så att hårddisken kan tas om hand på lämpligt sätt. 

 

4.3 Hantering av allmänna handlingar 

Tänk dock på att när du arbetar med material ska du se till att samma säkerhetskrav 
tillämpas under hela dokumentets livslängd – du är ansvarig för det material du pro-
ducerar och det du får från andra. Utskrifter ska inte bli liggande i skrivaren och om 
du ger kopior av ditt arbete till medarbetare, se då till att de är medvetna om de sä-
kerhetskrav som gäller! 
 
Hantering av myndighetens allmänna handlingar regleras genom bestämmelserna i 
bland annat arkivlagen. 
 

4.4 Publicering på webben 

Innan exempelvis en databas med sammanställt material, eller ett dokument med 
personuppgifter, läggs ut på webben bör man fundera på om den innehåller informat-
ion som av säkerhetsskäl inte bör göras lätt tillgänglig för allmänheten. För publice-
ring av personuppgifter gäller speciella regler enligt personuppgiftslagen. 
 
Diskutera först med ansvarig chef eller IT-säkerhetssamordnare innan du lägger ut 
sammanställt material. 
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4.5 Förflyttning eller avveckling av anställning 

När du byter arbetsuppgifter eller slutar din anställning är du skyldig att gå igenom 
dina filer. Du ska komma överens med din chef om hur den information som finns på 
ditt H:\ och som måste finnas kvar ska lagras, resten raderas när du slutar. Den in-
formation som ska arkiveras ska du ordna så att den är komplett och sökbar. Kon-
takta arkivredogörare eller arkivarie. 
 
När du slutar kommer även din e-post att rensas, så e-brev som du vill ha kvar får du 
spara på papper eller på annat sätt. 
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5. KOMMUNIKATION 

5.1.  E-post 

E-post är ett rationellt och mycket värdefullt hjälpmedel i arbetet. Man ska dock vara 
medveten om de skyldigheter, begränsningar och risker som är förknippade med 
e-postanvändning. 
 

Generellt gäller: 
 

 att all e-post som kommer till kommunen i princip ska betraktas som annan in-
kommen post. Den kan alltså vara en allmän handling. Det är därför inte tillåtet 
med automatisk vidarekoppling av e-post till en extern e-postadress. Meddelan-
den som är allmänna handlingar och som kommer med e-post kanske behöver 
skrivas ut registreras och/eller diarieföras. 

 att de digitala spår du avsätter genom att skicka e-post gör du som representant 
för kommunen. Agera med detta för ögonen! E-post sänds i klartext över Internet, 
det är alltså lika öppet som ett vykort. 

 att e-postsystemet på kommunen primärt är ett verktyg för att du ska kunna full-
göra ditt arbete på ett effektivt vis – undvik därför i mesta möjliga mån att belasta 
de gemensamma systemresurserna med sådant som inte hör till arbetet. 

*   Tänk på att hålla en hövlig ton i e-post, det skrivna ordet visar inga nyanser och 
kan ge utrymme för missförstånd. Använd inte kommunens e-postadresser för att ut-
trycka dina privata åsikter.  
*    Läs alltid e-post uppifrån och ner, skumma åtminstone igenom breven från det      
      hållet, annars missar man lätt eventuella virusvarningar. 
*    Om du kommer att vara borta på semester eller borta en längre tid och vill att nå-  

gon ska läsa din e-post under tiden, ska du inte lämna ut ditt lösenord, utan gör  
istället en inställning i e-postsystemet så att din e-post kan läsas av en annan   
person 

 Öppna inte bifogade filer som ser misstänkta ut eller som kommer från avsändare 
du inte litar på. Om ett e-postmeddelande ser misstänkt ut bör du kontakta avsän-
daren innan du öppnar det. Många virus som fått stor spridning på senare tid an-
vänder adressboken i e-postprogrammet. Det betyder att du inte kan lita på ett 
meddelande bara för att det ser ut att komma från en känd avsändare. 

 Tänk på att virus numera kan läggas direkt i brevet, det behöver inte ligga i en bi-
fogad fil. Men det är fortfarande vanligast att det ligger i en bifogad fil. Försök vara 
lite misstänksam om ni får brev från vänner, om brevet verkar avvika t.ex. om ru-
briken är på fel språk. Kontrollera att de verkligen skickat brevet. 

 Spam och virus sprids nästan alltid från falska adresser. Läs mer om detta på 
Intranätet under IT-frågor, Informationssäkerhet och rubriken E-post och falska 
adresser. 

 Nu förekommer även virus i lösenordsskyddade zip-filer. 

 Julkort per e-post är stora virusspridare. Var försiktiga med att öppna sådana, om 
ni vill skicka sådana själv, så gör det via vanlig e-post eller möjligen via e-post 
med en bilaga med en bild som är virustestad. 
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Spara på systemresurser och andras tålamod genom att följa dessa enkla råd: 
 

 Var selektiv med att skicka eller vidarebefordra meddelanden som innehåller 
stora filer. Omfattande filöverföring belastar överföringskapaciteten (bandredden) 
hårt. Tänk också på att det inte är alla mottagare som har bredband. 

 Skicka inte e-post till stora grupper utan att noga tänka efter om det är motiverat. 

 Skriv alltid korrekta och beskrivande ärendemeningar – då får mottagarna lättare 
att hantera din e-post och det blir lättare att upptäcka falska avsändare. 

 Om du behöver bifoga skärmdumpar bör du kopiera in dem i ett Word-dokument 
som bifogas istället för att klistra in dem direkt i e-postmeddelandet. 

 Sprid inte din e-postadress till mindre seriösa ställen varifrån du t.ex. kan förvänta 
dig reklam. Öppna inte länkar i brevet och skicka inte svar att ni inte vill ha sådan 
post i fortsättningen, för då bekräftar ni enbart att adressen fungerar. 

 Vidarebefordra aldrig kedjebrev! Gäller även de ”behjärtansvärda” ändamålen, 
upprop etc. – du gör större nytta om du istället skänker en slant till en trovärdig 
ideell organisation. 

 

Skräppost (spam) 
 
Filtrering av skräppost (spam) är införd på kommunen. Spamfiltret inspekterar brev-
huvud och text och bedömer sannolikheten att ett meddelande är spam. De använ-
dare som får e-post spärrad i spamfiltret meddelas automatiskt via e-post. I detta e-
brev som sänds ut nattetid finns en lista över de e-brev som har spärrats under före-
gående dag, så att användaren ges möjlighet att ta del av e-brev som ser ut att ha 
spärrats felaktigt. Spam-kontrollen är relativt träffsäker; det är inte många e-brev som 
spärras felaktigt. Var och en ansvarar för att omgående gå igenom den lista man får 
över spärrade e-brev, så att inga e-brev felaktigt blivit spärrade! 
 

5.2 Internet 

Kommunens lokala nätverk är anslutet till Internet via en brandvägg som reglerar in- 
och utgående trafik och döljer det interna nätet för attacker utifrån. Loggning sker av 
trafiken genom brandväggen för att upptäcka intrångsförsök och på annat vis avvi-
kande datatrafik. 
 
Internetanvändandet är ett område där säkerheten påverkas i mycket hög grad av 
användarnas beteende. 
 

För användning av Internet gäller: 

 att när du surfar på Internet, deltar i diskussionsgrupper etc. representerar du 
kommunen. Agera som anställd och i enlighet med våra värderingar så att det du 
förmedlar på nätet inte skadar oss. 

 att du när du surfar på nätet eller laddar ner filer ska visa gott omdöme och endast 
hämta in sådant som är relevant för arbetet och kommer från välrenommerade 
webbplatser. 

 att det inte är tillåtet att chatta eller utnyttja filbytartjänster (Kazaa e.dyl). Chat- och 
filbytarprogram är tekniskt sett riskabla sätt att kommunicera. Använd e-post istäl-
let för chat. 
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 att du aldrig får använda din vanliga användaridentitet och ditt lösenord när du re-
gistrerar dig i konferenser eller publika e-postservrar! Då röjer du det mest grund-
läggande skyddet du har mot intrång! 

 att nyttoprogram som förekommer på nätet som freeware, shareware e.dyl. inte får 
hämtas och installeras i våra system utan att de godkänts av GöLiSka IT (bl.a. ge-
nomgått ett virustest och kontrollerats så att de inte på annat sätt stör systemen, 
orsakar systemkrascher etc.). Spelprogram får naturligtvis inte installeras överhu-
vudtaget. 

 att det inte är tillåtet att via Internet titta på, ladda hem eller lyssna till material som 
är kränkande, antidemokratiskt eller på annat sätt avviker från de värderingar som 
är grundläggande för kommunens verksamhet. (Exempelvis inräknas här porno-
grafiskt, rasistiskt, satanistiskt eller nazistiskt material; material där diskriminering 
sker baserat på religion, sexuell läggning, nationalitet e.dyl. samt material som 
uppmanar till brott eller kriminell verksamhet. Undantaget är material som krävs för 
tjänsteutövning, något som måste kunna styrkas och vara förankrat hos ansvarig 
chef.) 

 att du avvisar alla förfrågningar om att installera program. Något som du kan drab-
bas av när du surfar. Svara alltid nej! Det finns virus och spyware som försöker in-
stallera sig genom sådana här metoder när du besöker hemsidor på Internet. Pro-
blemet är att de riktigt otrevliga programmen inte ber om lov att installera sig. Det 
är ytterligare en orsak till att du bör surfa med gott omdöme. 

 

Trafiken över Internet är till stora delar öppen och möjlig att avlyssna. Det du gör på 
nätet lämnar alltid digitala spår som identifierar kommunen och dig. Du lämnar dess-
utom spår i en loggfil som loggar Internettrafiken på kommunen. Denna loggfil är of-
fentlig handling och visar vilka webbplatser som kommunens medarbetare har be-
sökt. Loggfilen kan gallras efter gallringsbeslut. 
 

 

5.3 Radio, video och strömmande musik 

Det är inte tillåtet att lyssna på radio, se på video eller lyssna på strömmande musik 
via datorn för annat än behov i tjänsten och då under kort tid. Bandbredden belastas 
för alla och hela nätverket blir trögt. I vissa fall kan hela kommunens datanät belastas 
så att hela nätverket blir trögt.  
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6. HOT OCH RISKER 

 

6.1  Skadlig kod 

Ett stort hot mot vår information är datavirus (samlingsnamn för virus, maskar, troja-
ner, skadliga makron, java-applets etc), vilket kan beskrivas som ett program vars 
uppgift är att kopiera sig självt, sprida sig till andra filer och datorer och självt, eller 
genom att förvanska andra program, utföra något otillbörligt. I bästa fall är det oskyl-
diga pip eller en hälsning som ritas på skärmen. I värsta fall raderas datorns hårddisk 
eller så kopierar viruset sig självt i det oändliga tills hela systemet bryter samman. 
 
Datavirus är ofta ytterst ”smittsamma” och ”smittkällan” kan vara svår att identifiera. 
Gratisprogram, spelprogram och filer som laddas ner från Internet eller e-postbilagor 
är de vanligaste smittbärarna, men virusmakarnas fantasi finner ständigt nya vägar 
och metoder. 
 
Kommunen har bra programvaror för viruskontroll installerade lokalt på datorerna och 
nätverket kontrolleras kontinuerligt. Även disketter eller filer som du hämtar från Inter-
net kontrolleras av virusprogram i nätverket. Men eftersom det hela tiden tillverkas 
nya datavirus så gäller det att reglerna i användarinstruktionen följs och varje använ-
dare försöker undvika potentiella viruskällor så långt det går. 
 

Tänk på: 
 

 att viruskontrollera flyttbara lagringsmedia varje gång du använder dem 

 att aldrig ladda ned och installera programvara på kommunens dator 

 att vara uppmärksam på filer du får som e-postbilagor, eller på annat sätt, och 
viruskontrollera dessa även om avsändaren är välkänd 

 att undvika att använda snabbgranskare och liknande verktyg (finns vanligen i 
e-postprogram, ordbehandlare e.dyl.) som automatiskt öppnar filer i kataloger 
du bläddrar igenom 

 

Tecken på datavirus i systemet kan vara: 

 att datorn utför åtgärder utan att du själv har initierat det, t.ex. kan förändringar 
ske på skärmen (tecken flyttas, försvinner etc.) 

 att datorn piper onormalt eller det dyker upp hälsningar på skärmen 

 att datorn på annat sätt uppträder onormalt, t.ex. arbetar mycket långsamt 
 

Om du misstänker att systemet innehåller virus ska du: 
 

 Avbryta allt arbete i systemet på det ställe där du gjorde upptäckten. 

 Se till att ingen använder systemet 

 Omedelbart anmäla förhållandet till GöLiSka IT och närmaste chef.  
 
OBS! Anmälan ska ske per telefon eller direktbesök - aldrig via e-post! 
Skriva ner alla iakttagelser som du misstänker kan ha samband med händelsen 
Ladda absolut inte in säkerhetskopior i datorn! 
 



 12 av 19 

6.2 Andra hot 

Flera andra typer av hot existerar förutom skadlig kod. Skräppost, spam, har berörts 
tidigare och påverkar arbetet genom att vara hindrande, stjäla resurser och vara in-
körsport för andra problem, exempelvis virus. Av samma kategori är även bluffbrev 
(hoaxes) som varnar för olika påhittade hot, främst virus, med en uppmaning om att 
sända varningen vidare till alla man känner. Om varningen inte kommer från GöLiSka 
IT kan du nästan vara säker på att det är en bluff. 
 
Om du får brev med virusvarning där man talar om ett nytt farligt virus, så skicka inte 
meddelande om detta till alla på kommunen, eller externt utan kontakta GöLiSka IT, 
som kan avgöra om det är en seriös varning eller kanske bara ett skämt. 
 
På samma sätt existerar olika former av kedjebrev av mer eller mindre dubiös karak-
tär. Radera dem - sänd dem aldrig vidare! 
 

6.3 Social engineering, phising, avlyssning och spionprogram 

Mycket allvarligare än spam, bluffar och kedjebrev är de olika metoder som finns att 
lura av sina offer personlig information, vilket kan leda till mycket stora konsekvenser! 

 Social engineering, dvs att påverka människor, är att bluffa eller muta sig till 
skyddsvärd information, som kan vara lösenord eller annat som gör att brotts-
lingen får tillgång till privata bankkonton, datasystem med företagshemlig-
heter, personuppgifter eller annat. Mot denna typ av angrepp kan man inte 
skydda sig med tekniska system – endast medarbetarna själva kan genom 
vaksamhet avslöja brottslingar som försöker lura till sig information!  

 OBS! Du ska aldrig lämna ut lösenord, koder el. dyl. över e-post, telefon eller 
fax – om du blir tillfrågad om detta, ska du neka och därefter omgående an-
mäla det inträffade som en incident! Risken är stor att det är en bluff. Detta fe-
nomen kallas phising. Phising kan även innebära att man luras in på en hem-
sida som ser ut som t.ex. en riktig bankhemsida för att där lura av en lösenord 
och koder. 

 Avlyssning datatrafik förekommer, eller andra sätt att snappa upp uppgifter 
som man sedan kan använda för att komma åt skyddsvärd information, ekono-
miska medel etc. 

 Spionprogram (spyware) är program som i hemlighet installerar sig på datorn 
för att samla in och sända vidare uppgifter om användaren, allt ifrån mer eller 
mindre oskyldiga uppgifter om dina Internetvanor till att lyssna av tangentbor-
det för att kunna fånga upp koder och lösenord. För närvarande krävs ofta ett 
par olika programvaror för att effektivt finna och radera spyware. 

 

6.4 Flyttbara lagringsmedia och ”smart” utrustning 

Skadlig kod 
All utrustning som har möjlighet att lagra data kan ”smittas med virus”, dvs. innehålla 
skadlig kod - det gäller de traditionella disketterna, cd-skivor med t.ex. gratisprogram, 
USB-minnen, minneskort el. dyl. Dagens elektronik integreras allt mer och utnyttjar till 
stor del samma flyttbara media, vilket innebär att även mobiltelefoner, handdatorer, 
digitalkameror och mp3-spelare och naturligtvis bärbara datorer är potentiella smitt-
källor. 
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Viruskontrollera alltid alla media innan du använder dem! 
 
Genom att många media för bekvämlighetens skull startas automatiskt när du plug-
gar i dem i datorn riskerar datorn att smittas innan du hunnit viruskontrollera t.ex. ditt 
USB-minne, cd-skivan eller handdatorn. 
 

Informationsstöld och smart utrustning 
Den lagringskapacitet som nu finns i vardagselektroniken, utrustningen är ofta inte 
större än en tumnagel, gör att man snabbt kan föra över enorma mängder data – in-
stallera spionprogram eller stjäla information. Detta ställer höga krav på alla som 
hanterar information, så att skyddsvärda uppgifter inte blir förvanskad eller hamnar i 
orätta händer! Kommunen har ett gott tekniskt skydd mot informationsangrepp uti-
från, men internt krävs att användarna upprätthåller säkerheten själva, genom med-
vetenhet och vaksamhet. En angripare som hittar en säkerhetslucka internt på Kom-
munen, exempelvis en obevakad dator, kan med rätt kunskaper och utrustning 
snabbt slå hål på all säkerhet vi har! 
 
För bästa säkerhet: Logga ut när du lämnar din dator obevakad. 
 
Den utrustning som är försedd med ”intelligens”, exempelvis en bärbar dator, men 
även handdatorer, mobiltelefoner etc., kan användas för att köra program. Så kan 
man knäcka lösenord eller modifiera säkerhetsinställningar, och de utgör därför en 
ändå större säkerhetsrisk. 
 
Bärbar dator-(smart-)utrustning, inklusive handdatorer, mobiltelefoner, digitalkameror 
etc, som inte tillhör kommunen får aldrig kopplas in i kommunens nät eller kopplas in 
direkt till kommunens datorutrustning! 
 
Kontakta ALLTID GöLiSka IT för inköp av datorer. GöLiSka IT supportar och konfigu-
rerar av säkerhetsskäl bara vissa märken och datorer. 
 
Den utrustning som tillhör kommunen förses innan den får tas i bruk med stöldmärk-
ning och lämpliga skydd mot skadlig kod etc. 
 

6.5 Programvaror och utrustning 

Av samma skäl som anges ovan får du inte på eget bevåg köpa och/eller försöka in-
stallera programvaror eller elektronikutrustning på din egen dator. Detta gäller även 
sådant som tilldelas kommunen från externt håll. 
 

Om denna regel inte följs riskerar man: 

 att sprida virus eller spionprogramvaror som kan ligga dolda i installationsfilerna 

 att orsaka att datorsystemen kraschar för att olika programvaror, drivrutiner etc. 
krockar, vilket är betydligt mer vanligt än vad man kan tro 

 att skapa omfattande problem för GöLiSka IT, som får en stor mängd extra odo-
kumenterade felkällor att söka när program och utrustning inte är noggrant tes-
tad med den befintliga utrustningen. 
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 att tvinga GöLiSka IT att ge support på en uppsjö olika program och utrust-
ningar vilket gör att GöLiSka IT inte kommer att kunna ge tillnärmelsevis lika 
god service som det är tänkt, vare sig för de godkända som de icke-godkända 
programmen och utrustningarna. 

 

6.6 Incidenter och incidentrapportering 

Incidentrapportering handlar om att få en tidig varning om att någonting är ”på gång” 
och därmed kan vara ett potentiellt hot. På så sätt skall man få tid att vidta motåtgär-
der. Därför är det viktigt att rapportering sker, inte enbart när man kan bekräfta att det 
faktiskt har skett otillbörligheter, men lika viktigt är det att rapportera det som miss-
tänks avvika från det normala. 
 
Genom incidentrapportering får vi en möjlighet att undvika skada, istället för att 
tvingas hantera dess konsekvenser. Den skada som kan uppstå för tredje man eller i 
kommunens verksamhet kan vara omöjlig att återställa när den väl hänt! 
 

Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet  
och varit inne i systemen 
 

 Om lösenord faktiskt har röjts måste du meddela detta omgående! 

 Notera när du senast var inne i systemet själv 

 Notera när du upptäckte intrånget. 

 Anmäl omedelbart till IT-säkerhetssäkerhetssamordnaren , GöLiSka IT  och 
närmaste chef. 

 Dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försök att fast-
ställa om någon information har förvanskats eller förlorats 
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Om du misstänker att systemet innehåller virus ska du: 
 

 Avbryta allt arbete i systemet på det ställe där du gjorde upptäckten. 

 Koppla ur nätverkskabeln, om du vet hur man gör det 

 Omedelbart anmäla förhållandet till GöLiSka IT och närmaste chef.  

 OBS! Anmälan ska ske per telefon eller direktbesök - aldrig via e-post! 

 Skriva ner alla iakttagelser som du misstänker kan ha samband med händelsen 

 Ladda absolut inte in säkerhetskopior i datorn! 
 
Om du misstänker stöld, brand, sabotage etc. 
 

 Varna medarbetarna om liv är i fara. 

 Kontakta vid en akut händelse polisen eller räddningstjänsten via 112. 

 Kontakta närmaste chef. 
 



 16 av 19 

7. ARBETSPLATSEN 

7.1   På kommunen 

Handlingar på papper 
Lämna aldrig sekretessbelagda handlingar framme i rummet. Lås in känsliga hand-
lingar endera i ett skåp på rummet eller i kassaskåp. Du skall känna till regler om 
sekretess, registrering och utlämnande av allmänna handlingar. Vid osäkerhet kon-
takta registrator, arkivarie eller kommunjurist eller motsvarande. 
 

Samtal/telefonsamtal 
Tänk på vad du säger i fikarum och i offentliga miljöer, både per telefon och via van-
liga samtal. Tystnadsplikten gör att du får inte röja uppgifter som är sekretesskyd-
dade. Detta gäller även sedan man har slutat sin anställning. 
 
 

Utskrifter och förvaring av dokument 
Utskrifter som innehåller skyddsvärd information bör inte skrivas ut på gemensam 
skrivare. Om du ändå måste göra det ska dokumenten hämtas omedelbart! Tänk på 
att kvarglömda dokument kan komma i orätta händer. 
 
 

7.2 Utomståendes behov av (intern) uppkoppling 

En riskfaktor är om någon kopplar in en smittad dator på vårt nätverk. 
 
Om en konsult eller någon utomstående som ska göra en presentation behöver 
koppla upp sig mot kommunens nätverket krävs särskilda säkerhetsåtgärder och sär-
skilt tillstånd. Tillstånden ges av GöLiSka IT. Att enbart koppla in en extern dator till 
en icke nätverkskopplad och ”dum” datorprojektor är acceptabelt.  
 

7.3 Bärbara datorer, handdatorer, mobiltelefoner etc. 

Bärbara persondatorer som du använder utanför din ordinarie arbetsplats utgör en 
allvarlig säkerhetsrisk. Därför bör du: 
 

 Hålla utrustningen och flyttbara datamedia under ständig uppsikt om du inte kan 
låsa in utrustningen. 

 Tänka på att du inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig in-
formation på den bärbara datorn. 

 Tänk på att säkerhetskopiera till central lagring på din ordinarie arbetsplats. 

 I kommunens bärbara datorer finns behörighetskontrollsystem och viruskontroll.  

 Om du avser använda egen eller privat bärbar dator krävs särskilda säkerhets-
åtgärder och särskilt tillstånd. Tillstånden ges av GöLiSka IT. 

 Kom ihåg att också handdatorer, mobiltelefoner e.dyl. ska ha lösenord och öv-
rigt skydd som är tillämpligt, exempelvis antivirusprogramvara. 
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7.4 Extern uppkoppling 

 
Systemägare beslutar om ett informationssystems information ska få hanteras på di-
stans med stationär eller mobil utrustning. Distansarbete ska vara reglerat i avtal med 
den anställde. För annan extern anslutning och mobil datoranvändning ska särskilda 
riktlinjer finnas.  
 
All extern uppkoppling mot vårt nätverk ska ske via säkerhetsdosa och lösenord.  
 
Om du avser använda egen eller privat dator krävs särskilda säkerhetsåtgärder och 
särskilt tillstånd. Tillstånden ges av GöLiSka IT. 
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8. STÖD OCH HJÄLP 

På kommunen finns ett flertal sätt att hämta stöd och hjälp för att du ska kunna hålla 
IT-säkerheten på en god nivå. 
 

 Frågor som rör Informationssäkerhetsinstruktionen för användare besvaras av 
It-säkerhetssamordnaren eller av GöLiSka IT. 

 

 Frågor som rör viruskontroll, antivirusprogram, spionprogramvara etc. kan stäl-
las till GöLiSka IT 

 

 Frågor som rör allmänna handlingar, arkiveringsfrågor och informationsklass-
ning samt personuppgifter kan ställas till kommunjurist, kommunarkivarien och 
registrator samt personuppgiftsombud. 

 
 
 

9. TELEFONI 

Röstbrevlåda 
Ni som har röstbrevlåda ska byta lösenord på er röstbrevlåda, det får inte vara 
samma som ert anknytningsnummer. Det är viktigt, dels för att undvika intrång i vår 
växel och dels för att undvika att alla ska kunna ”lyssna av” röstbrevlådan.  
 
Uppgifter i Present     
De uppgifter ni lämnar till växeln och som finns i Parlando / Trio är offentliga utom om 
ni uppgett hemtelefonnummer, det lämnas normalt inte ut. Om ni vill att hemtelefon-
numret ska lämnas ut måste ni själva uttryckligen säga till om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


