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SYFTE 
 
• Skapa underlag till en webbaserad handbok i informationssäkerhet. 

• ett samarbete mellan universitet och högskolor  
• vad bör finnas och användas (miniminivå)  
• vad finns tillgängligt och vad är användbart  
• inte skapa nytt där det redan finns, snarare att göra det tillgängligt,  
    komplettera och anpassa till universitetsvärlden. 

• tre olika nivåer:  
för vanlig användare 
för kvalificerad användare  

    för specialister. 
  
• varje avsnitt avslutas ev med en checklista.  

• projektet är ett första steg att ta fram delar av denna handbok. 

• bör kontinuerligt  uppdateras och kompletteras med aktuella avsnitt 

 
 

 
Styrgrupp: 
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Etapp 1: Administrativ/logisk säkerhet: 

Delprojekt  1: Policy, riktlinjer mm inom informationssäkerhet 

 2: Arbetsplatsen; ordning och reda, arbetsmiljö, fysisk säkerhet 

 3: Distansanslutning, distansarbete 

 4: Sammanlänkande redigering samt utläggning på webben 

 

Etapp 2: Den tekniska säkerheten, kommunikationssäkerhet: 

  5: Säkerhet i samband med nätanslutning 

  6: Kryptering och elakartad kod 

  7: Trådlösa nät (teknik) 

 

Etapp 3: Utbildning: 

 8: Tillgänglig utbildning och dokumentation 

  9: Webbaserad utbildning  (baserad på ovanstående) 

 
 
Delprojekt 1: Policies, riktlinjer mm inom informationssäkerhet 

Ansvarig U/H: Linköping 
Projektledare Gun Djerf 
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• genomgång och listning av länkar till befintliga dokument i informationssäkerhet 

?  organisation av säkerhetsarbetet, ansvar och delegationer 

?  strategi och policy 

?  riktlinjer, beslut och andra styrande dokument 

?  rutiner för kritiska system, kravspecifikation för upphandling, systemförvaltningsmodell 

?  riktlinjer för IT säkerhetsrevision 

?  listning av relevanta lagar och förordningar 

?  Juristkonsultation (ev) 

 

 
 
Delprojekt 2:  
Arbetsplatsen; ordning och reda, arbetsmiljö, fysisk säkerhet 
Ansvarig U/H: Växjö 
Lars Matsson 
 

En grundmanual för användare.  

Rutiner och tips för en säker och arbetsmiljövänlig arbetsplats, såväl stationär som flexibel.  

- Vad bör användaren veta för sitt arbete vid datorn såsom 

lösenordshantering, backuprutiner, filhantering/delning, uppkoppling, incidentrapportering mm 



SUSEC 
Handbok i informationssäkerhet 

SUSEC_Proj.doc 
Christina Jonsson Sidan 5 2003-05-06 

 

- Vad är arbetsgivarens ansvar för att skapa en bra arbetsmiljö, såsom 

utbildning såväl i system som IT-säkerhet, god fysisk säkerhet mm 

 

-avser såväl den vanliga användaren som systemansvariga 

 
 
 
Delprojekt 3: Distansanslutning, distansarbete (teknik se etapp 2). 
Ansvarig U/H: KTH 
Patrik Lidehäll 
 

Rutiner och regler för distansanslutning och arbete utanför arbetsgivarens ordinarie arbetsplats 

såsom: 

 
• Arbetsplatsens utformning,  

• Stationering,  

• Informations- och fysisk säkerhet,  

• Lagar och juridik,  

• Avtal med arbetsgivare och fack mm 
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Delprojekt 4: 

Sammanlänkande redigering samt utläggning på webben. 

Ansvarig U/H: Uppsala 
Olof Eggestig 
 

 

Detta projekt påbörjas under etapp 1 och kommer att hanteras av huvudprojektet 

 

 

• harmonisera språk och redigering.  

• strukturering i enlighet med de olika aktiviteterna i projektbeskrivningen.  

• publicering på webb 

 

 

 

 

Etapp 2: Den tekniska säkerheten, kommunikationssäkerhet 

 
Delprojekt 5: Säkerhet i samband med nätanslutning 
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Ansvarig U/H: Linköping 
Kent Engström 
 
Teknik som kan användas för att öka eller kontrollera säkerheten 
vid nätanvändning 
 
- "Vanliga" brandväggar, applikationsnivå/proxy vs. nätfiltrerande,  

    svagheter och brister med olika varianter och användningssätt 

- Personliga brandväggar på Windowsdatorer 

- IDS-system av olika slag (nätverkssniffande och hostbaserade, syslogserver) 

- Program för att kontrollera datorer på nätet (allt från småsaker 

  som nmap till stora system av typen Nessus, ISS osv) 
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Delprojekt 6: Kryptering och elakartad kod 

Ansvarig U/H: Uppsala 
Torbjörn Wictorin 
 

 

 

-Kryptering:  Symmetriska/assymetriska krypton 

-Elakartad kod:   

Virus  

allmänt, historik, varianter 

trojaner 

antivirusprogram för olika miljöer 

praktiska tips  

- Vikten av att verifiera autenticiteten hos installerad programvara 
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Delprojekt 7: Trådlösa nät 
Ansvarig U/H: KTH 
Patrik Lidehäll 
 
 

•  -WLAN- ,   

• Kryptering: se även delprojekt 6 

• Nätinlogging: 

- IPlogin/Netlogin/Radius 

• Störningar: 

- Mikrovågsungnar  

- andra nät. 

• Hemanvändning. 

• BLUETOOTH-: 

• INFRARÖTT-: 

• GSM-: 
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HITS/SUFH är positiva men medel saknas för hela projektet 

 

SUSEC har beslutat att satsa 20 000 kr. 

 

Vad kan UNITCF bidra med?? 

 

 


