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Sammanfattning 
 

Informationssäkerhet handlar om att skydda viktig information oavsett format för att 
garantera dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Syftet med studien är att 
undersöka hur informationssäkerhet hanteras av kommuner, med fokus på den 
administrativa verksamheten. Metoden som används är en kvalitativ studie baserad på 
intervjuer som har genomförts i ett urval av Skaraborgs kommuner. Resultaten visar 
att kommunerna har ett tillräckligt skydd för flera områden men också att det finns 
områden med brister främst relaterade till rutiner, efterlevnad och utbildning där 
kommunerna med fördel kan arbeta efter tillgängliga standarder. Som en del av arbetet 
presenteras även ett antal förbättringsförslag bland annat relaterade till utbildning av 
användare och ansvariga, som kan användas av kommunerna. Möjliga framtida 
arbeten inom området är främst relaterade till att ytterligare undersöka 
informationssäkerheten men det finns också möjligheter att utveckla och anpassa 
existerande verktyg för kommunal verksamhet. 
 
Nyckelord: Informationssäkerhet, Kommuner, ISO/IEC-27002, Standarder  
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1 Introduktion 

Information har ett stort värde för verksamheter och måste därför skyddas, det kan 
handla om kunduppgifter, personuppgifter eller andra uppgifter känsliga för 
verksamhetens överlevnad. För att bevara informationens värde krävs det att dess 
konfidentialitet, integritet och tillgänglighet upprätthålls. Konfidentialitet, integritet 
och tillgänglighet brukar förkortas till engelskans ”CIA” (Confidentiality, Integrity och 
Availability), en välkänd säkerhetsmodell som representerar säkerhetens 
grundkoncept (Whitman, Mattford, Mackey & Green, 2013). Modellen utökas ofta med 
begreppet spårbarhet. De tre begreppen definieras av Whitman et al. (2013, s.6) som 
följande: 
 

 Konfidentialitet: ”Information skyddas från att ges ut eller bli tillgängligt för 
icke auktoriserade individer eller system. Detta innebär att bara de med 
tillräckliga rättigheter kan komma åt informationen” 
 

 Integritet: ”Att information bevaras och förblir hel, komplett och 
okorrumperad” 

 
 Tillgänglighet: ”Tillåter autentiserade användare eller system att komma åt rätt 

information utan problem eller störningar” 
 
Då nya interna och externa hot ständigt introduceras krävs ett kontinuerligt arbete och 
engagemang för informationssäkerhet eftersom information måste skyddas oavsett 
vilken form den är i. För att kunna skydda informationen måste säkerhet upprätthållas 
inom flera olika områden som tillsammans kan ge ett tillräckligt starkt skydd: nätverk, 
fysisk, personlig, operativ och kommunikationssäkerhet (Whitman et al., 2013). Ett 
relativt outforskat område där informationssäkerhet är en viktig fråga är inom 
offentliga verksamheter och kommuner. Det här arbetet har som mål att undersöka 
och utvärdera säkerhetsnivån inom den administrativa verksamheten inom ett antal 
av Skaraborgs kommuner för att ge en ökad insikt i nuvarande nivå av 
informationssäkerhet och säkerhetsarbete. 
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2 Bakgrund 

Informationssäkerhet handlar om att skydda värdefull information och dess relaterade 
tillgångar från en varierad hotbild. Processen att skydda värdefull information bör vara 
central i en verksamhet då en allvarlig informationssäkerhetsincident kan ha 
förödande konsekvenser (Pfleeger & Pfleeger, 2006). För att motverka realisering av 
hot och potentiell skada måste sårbarheter kontrolleras genom skyddsåtgärder som 
förhindrar, försvårar, avleder, upptäcker eller återhämtar efter en incident. Åtgärderna 
som implementeras genom bland annat hårdvara, mjukvara och policy måste vara 
varierade och djupgående då ett djupgående försvar (defense in depth) ger ett mer 
komplett och heltäckande skydd. Konceptet är speciellt viktigt eftersom säkerheten 
inte är starkare än den svagaste länken (Pfleeger & Pfleeger, 2006). 

2.1 System- och nätverkssäkerhet 

Nätverkssäkerhet handlar om att skydda nätverksutrustning, komponenter, 
anslutningar och innehåll mot förstörelse och attacker (Whitman et al., 2013). Skyddet 
implementeras genom fysiska och programbaserade åtgärder och skapar en trygg miljö 
för användare, system och information inom nätverket (SANS, 2015). Labcenter 
(2009) menar att nätverkssäkerhet handlar om att minska systems exponering och 
kontaktytor mot andra system, då ett öppet system har större risk att påverkas av 
sårbarheter eller felaktigheter. Ett system som är begränsat och kontrollerat löper inte 
samma risk att utsättas för dessa problem. 
 
Enligt Bechtsoudis och Sklavos (2012) har nätverk och system blivit mer komplexa och 
svåra att underhålla, vilket är något som utnyttjas för att genomföra mer avancerade 
typer av attacker. De mer avancerade attackerna genomförs allt oftare som en form av 
organiserad brottslighet då det finns ett stort värde i att komma över verksamheters 
information. Förutom dessa attacker kan stor skada orsakas av angripare utan speciell 
kunskap då enkla program kan användas för att genomföra attacker. Utvecklingen har 
lett till en komplexare hotbild där kunskapen som krävs för att utföra en attack har 
minskat samtidigt som attackernas sofistikation och potentiella skada har ökat 
(Hansman & Hunt, 2005). 
 
Det finns en stor mängd attacker som kan riktas mot nätverk och system, dessa kan 
vara passiva eller aktiva och kan delas in i fyra kategorier (Bechtsoudis & Skavlos, 
2012). Mitchell, Marcella och Baxter (1999) beskriver de fyra kategorierna på följande 
sätt: 

 ”Avbrott: När en informationstillgång förloras, blir otillgänglig eller 
oanvändbar”.  
 

 ”Avskärande: När någon otillåten kommer över en informationstillgång”.  
 

 ”Modifiering: En otillåten tredjepart tar över och modifierar sedan en 
informationstillgång”.  

 
 ”Fabricering: Information tillverkas och förs sedan in i ett nätverk eller 

system”. 
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Eftersom nätverk och system idag är så sammankopplade går det inte att enbart 
fokusera på nätverk eller på system utan helheten måste övervägas. Effektiv hantering 
av säkerhet i nätverk och system är något som delvis kräver tekniska åtgärder som 
nätverkssegmentering och autentiseringsmekanismer men det krävs också goda 
rutiner för bland annat hantering av särskilda rättigheter och lösenord (MSB, 2011c). 
Oklara rutiner för rättighetshantering leder ofta till problem som att administratörer 
och anställda har för höga eller dåligt definierade behörigheter vilket medför risker 
(Labcenter, 2009). De tekniska aspekterna är enligt von Solms (2005) en väletablerad 
del inom informationssäkerheten för de flesta organisationer men även de 
administrativa aspekterna som att upprätta policys och rutiner, utbilda användare om 
säkerhetsmedvetenhet och att kontrollera att införda rutiner faktiskt fungerar är 
centrala områden för informationssäkerhet som måste beaktas. 

2.1.1 Interna attacker 

Hot mot information, nätverk och system härstammar inte enbart från Internet och 
externa källor även om de externa hotkällorna är mer uppmärksammade. Insiders är 
personer som från insidan av organisationen medvetet eller omedvetet orsakar skada. 
Det kan handla om en missnöjd anställd, en anställd som inte är medveten om policy 
och regler eller någon associerad med verksamheten som en konsult eller partner 
(Sarkar, 2010). Nätverk och system är tilltalande mål för en insider som vill komma 
över känslig information, ett exempel är en intern attack där en användare använder 
verktyg för att kartlägga det interna nätverket och system för att sedan försöka komma 
åt resurser som den inte har rättigheter till (Sarkar, 2010).  
 
Interna attacker är ofta svårare att upptäcka och åtgärda än andra säkerhetsincidenter 
då den skyldige kan vara en legitim användare i systemet med tillräckliga rättigheter 
och kännedom rörande systemet i fråga. På grund av bristande spårbarhet kan 
attacken helt enkelt förbli oupptäckt (Sarkar, 2010). Insiderattacker kan vara mycket 
varierade och är därför svåra att åtgärda, det krävs en kombination av riskbedömning, 
fysisk säkerhet, organisatoriska åtgärder samt nätverks- och systemsäkerhet (Sarkar, 
2010). 

2.2 Säkerhetspolicy och styrdokument 

Säkerhetspolicyn är en dokumentation som är ledningens metod att styra och 
upprätthålla informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten. Den övergripande 
säkerhetspolicyn är etablerad av ledningen och behandlar bland annat den långsiktiga 
visionen för informationssäkerhet och säkerhetsarbetets omfattning (Whitman et al., 
2013). Då organisationen utvecklas och förändras måste den övergripande 
säkerhetspolicyn periodiskt granskas och uppdateras (Pfleeger & Pfleeger, 2006). MSB 
(2011a, s.25) definierar säkerhetspolicyn och dess funktion ”Policy är ett 
styrdokument som uttrycker ledningens övergripande viljeinriktning. En policy 
innehåller normalt inga handlingsregler utan de finns främst i styrdokument av 
typen interna föreskrifter och riktlinjer”. 
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Whitman et al. (2013, s.20) beskriver policyns och styrdokumentens roll inom 
informationssäkerhet ”Because information security is primarily a management 
problem, not a technical one, high quality security programs begin and end with 
policy”. 
 
Merete Hagen, Albrechtsen och Hovden (2008) har undersökt implementationen och 
effektiviteten av organisatoriska säkerhetsåtgärder och argumenterar för att 
säkerhetspolicyn är grunden för ett fungerande säkerhetsprogram. När den 
grundläggande säkerhetspolicyn finns kan ytterligare åtgärder implementeras som 
mer specifika styrdokument, säkerhetskontroller och program för att vidmakthålla 
säkerhetsmedvetenhet. 
 
Förutom den övergripande policyn används styrdokument på lägre nivå för att 
instruera användare om mer specifika regler som måste följas i olika situationer (MSB, 
2011a). Enligt Whitman et al. (2013) måste de mer specifika policydokumenten 
uppdateras oftare än den övergripande säkerhetspolicyn då de hanterar regler och 
riktlinjer för specifika områden inom verksamheten, dessa kan inkludera såväl 
tekniska som praktiska aspekter.  
 
Policys är enligt von Solms (2005) den organisatoriska åtgärd som används för att se 
till att alla inom organisationen hanterar system och information på ett säkert sätt. 
Instruktionerna måste därför accepteras, spridas och användas aktivt inom 
organisationen, en säkerhetspolicy som inte stöds av organisationen riskerar att bli 
oanvänd och ignorerad då användarna kan se den som onödig eller för krävande 
(Pfleeger & Pfleeger, 2006). Dessa problem förekommer eftersom införande och 
underhåll av riktlinjer och rutiner ofta är problematiskt för verksamheter, även om 
implementationskostnaden är lägre än för tekniska åtgärder (Whitman et al., 2013). 
Von Solms (2005) menar att problemet handlar om att organisationer inte arbetar 
tillräckligt aktivt med eller tilldelar ansvar för att upprätta och kontrollera efterlevnad 
av gällande riktlinjer.  

2.3 LIS och Metodstöd för Informationssäkerhet  

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett sätt för organisationer att 
styra och hantera informationssäkerhet. Ledningssystem är ledningens sätt att 
organiserat styra verksamheten inom ett visst område (MSB, 2011a). Det finns flera 
standarder för att stödja och underlätta införandet av ett LIS i en verksamhet, dessa 
standarder tillhör ISO/IEC-27000 serien. Serien består av ett flertal standarder 
utgivna av ISO (International Organization for Standardization) som innehåller krav, 
riktlinjer och stöd för informationssäkerhet (MSB, 2011a).  
 
Metodstödet för LIS är ett material som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) vars syfte är att underlätta införandet och arbetet med LIS och 
tillhörande standarder (MSB, 2011a). Det är ett stöd som huvudsakligen baserats på 
ISO/IEC-27001 och ISO/IEC-27002 som kan användas i sin helhet eller delvis av 
organisationer som implementerar eller arbetar med ett LIS (MSB, 2011a). Det är 
viktigt att organisationer aktivt arbetar med att skydda sin information. Verksamheter 
som inte arbetar aktivt med informationssäkerhet genom att t.ex. följa standarder är 
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inte förberedda på säkerhetsincidenter vilket innebär att eventuella skador från en 
incident kan bli större än nödvändigt (Mitchell et al., 1999). Attityden i verksamheten 
är också viktig för att informationssäkerhetsarbetet skall fungera. Vanliga problem är 
att ledningen eller ägarna inte är insatta i arbetet med informationssäkerhet eller att 
det inte anses vara ekonomiskt försvarbart att investera i informationssäkerhet 
(Mitchell et al., 1999). De flesta av dessa problem kan åtgärdas genom införandet av 
ett ledningssystem där ledningen och organisationen aktivt arbetar med 
informationssäkerhet.  

2.3.1 Gapanalys 

Genom att följa tidigare nämnda informationssäkerhetsstandarder kan organisationer 
säkerställa att dess information får ett tillräckligt skydd, något som krävs vid t.ex. 
införandet av ett LIS. För att undersöka nuvarande rutiner och skyddsåtgärder kan en 
gapanalys användas (MSB, 2011b). Gapanalysen är en del av metodstödet och fungerar 
som en utvärdering av den nuvarande informationssäkerheten i verksamheten. Vid en 
gapanalys jämförs den nuvarande säkerhetsnivån med de bästa praxis riktlinjer och 
krav som finns i ISO/IEC-27002. På detta sätt identifieras ”gapet” som finns i 
verksamhetens säkerhetsåtgärder (MSB, 2011b). MSB (2011b, s. 4) beskriver 
gapanalysens syfte ”att ge en bekräftelse på att skyddet är infört i tillräcklig omfattning, 
ge en uppfattning om kvaliteten på säkerhetsarbetet, informera om styrkor och 
svagheter i skyddet samt ge ett underlag för resten av arbetet med att införa 
ledningssystemet.”  
 
Under gapanalysen utvärderas nuvarande säkerhetsåtgärders funktionalitet efter 
standardens riktlinjer. Vissa av riktlinjerna anses vara nödvändiga för att upprätta en 
grundläggande säkerhetsnivå och är därför kritiska, övriga icke kritiska riktlinjer kan 
tillämpas för att ytterligare förbättra säkerheten (MSB, 2011b). De olika riktlinjerna 
inkluderar skyddsåtgärder som är administrativa, organisatoriska, fysiska och logiska 
(MSB, 2011b). Enligt Siponen och Willison (2009) är riktlinjerna i 
informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC-27002 generiska vilket innebär att de är 
tillämpbara i de flesta organisationer med vissa undantag. Riktlinjer kan även vara 
universella som utan undantag är tillämpbara i alla organisationer och 
verksamhetsspecifika riktlinjer som är utformade specifikt efter en verksamhets unika 
krav och mål. 

2.4 Informationssäkerhet inom kommuner 

Kommuner fyller en viktig funktion i dagens samhälle eftersom de har en bred 
verksamhet som förvaltar samhällsviktiga tjänster och funktioner (MSB, 2012). Till 
dessa räknas bland annat räddningstjänst, skola och social omsorg (Regeringskansliet, 
2015). Eftersom kommuner ansvarar för dessa viktiga tjänster, innehar personlig och 
konfidentiell information är god informationssäkerhet och säkerhetsarbete i hela den 
kommunala organisationen centralt (MSB, 2012). Faktumet att kommuner idag satsar 
mer på e-förvaltning leder också till ökade säkerhetskrav. Kommuner är relativt 
självstyrande men har som andra organisationer krav rörande informationssäkerhet 
som styrs av lagar och förordningar. Det saknas dock tydliga föreskrifter för 
systematiskt säkerhetsarbete (MSB, 2012). Enligt föreskriften MSBF 2009:10 (MSB, 
2010) skall statliga myndigheter arbeta aktivt med informationssäkerhet: ”En 



6 

myndighet ska i sitt arbete med att upprätthålla säkerhet i sin informationshantering 
tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet.”. Det här innebär att statliga 
myndigheter måste införa ett LIS genom att arbeta efter svenska 
informationssäkerhetsstandarder (SS-ISO/IEC 27001 och 27002). Dessa krav gäller 
trots kommuners samhällsviktiga roll enbart för statliga myndigheter men kommuner 
bör enligt MSB (2012) arbeta på samma sätt för att förbättra informationssäkerheten. 
Delar av informationssäkerheten inom kommuner omfattar skydd och bevarande av 
offentliga handlingar från förändring eller förstörelse som kan orsakas av bland annat 
obehörig åtkomst, men det finns även sekretessbelagd information och som i andra 
verksamheter måste annan verksamhetskritisk information och personuppgifter 
skyddas (MSB, 2011a). 

2.4.1 Administrativ verksamhet 

För att leda och samordna kommunens olika verksamheter krävs det en administrativ 
verksamhet. Detta arbete hanteras ofta av vad som vanligen kallas 
kommunledningsförvaltning, kommunledningskontor eller ledningssektor. Den 
administrativa förvaltningen är den kommunala verksamhetens centrala punkt som 
vanligtvis leds av kommundirektör och stödjer kommunstyrelsen och andra 
förvaltningar genom att arbeta för att samordna och utveckla verksamheten. Inom den 
administrativa verksamheten finns vanligtvis ekonomiavdelning, personalavdelning 
samt administrativa funktioner. Även andra avdelningar som kommunikations- eller 
näringslivsavdelningar inkluderas ofta, se figur 1. Detta innebär att förvaltningen 
bland annat kan ansvara för ekonomisk redovisning, personalfrågor, 
näringslivsutveckling, kvalitetsfrågor samt hantering av kommunens arkiv och 
diarieföring. Verksamhetens natur innebär att stora mängder information av varierad 
karaktär hanteras inom denna del av kommunen. 
 
 

 

Figur 1: Organisationsskiss av typiskt kommunledningskontor (författarens egna). 
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2.5 Relaterade arbeten 

Det har utförts stora mängder forskning om informationssäkerhet inom en mängd 
områden. Det finns dock inte lika stora mängder publicerad forskning rörande 
kommuners informationssäkerhet. Det här arbetet är tänkt att fylla en del av denna 
lucka. De tidigare arbeten som finns har indikerat vikten av god informationssäkerhet 
inom kommunal verksamhet. Ett tidigare examensarbete av Danielsson (2012) 
fokuserade på offentliga verksamheters hantering av fysisk säkerhet. Arbetet 
undersökte ett flertal kommuner och kom fram till slutsatsen att de studerade 
kommunerna hade utdaterade säkerhetspolicys och brister i sin hantering av fysisk 
säkerhet. Det har även genomförts internationell forskning inom den offentliga 
sektorn, myndigheter och e-förvaltning, områden som är högst relevanta för 
kommuner. Parsons et al. (2014) undersökte säkerhetsmedvetande inom olika 
Australiensiska myndigheter och kom fram till att problematiken kring säkerheten 
främst var relaterad till efterlevnad, hur de anställda använde sociala nätverkstjänster 
och användning av osäkra trådlösa nätverk. Ett arbete av Previtali och Bof (2009) 
undersökte e-förvaltning inom mindre italienska kommuner. Säkerheten var inte i 
fokus i denna studie men resultaten från arbetet indikerade att 
informationssäkerheten inom kommunerna inte var tillräcklig. I många fall saknades 
utbildning, tekniska åtgärder och incidenthanteringsplaner. Annan tidigare forskning 
av Loukis och Spinellis (2001) har visat liknande resultat. Här undersöktes 
informationssäkerhet inom den offentliga sektorn vilket bland annat inkluderade 
kommuner. Resultaten visade att kommuner enbart implementerade grundläggande 
säkerhetsåtgärder och ofta inte hade tydligt etablerade 
informationssäkerhetsprogram, till skillnad från andra verksamheter inom den 
offentliga sektorn som ofta hade bättre säkerhet och tydligare principer. De rapporter 
som identifierats berör direkt eller indirekt informationssäkerheten inom kommuner 
och resultaten indikerar ofta att det finns svagheter rörande informationssäkerhet. 
Arbetet av Danielsson (2012) resulterade i att brister hos kommuner identifierades 
rörande både säkerhet och säkerhetsarbete. Undersökningen var dock inte komplett 
eftersom enbart begränsade delar av säkerheten berördes vilket resulterade i att 
framtida forskning fokuserad på att utvärdera säkerheten inom just kommuner 
efterfrågades. 
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3 Problem 

Informationssäkerhet är som påvisat av tidigare forskning kritisk för dagens 
verksamheter.  Viktiga delar av säkerheten som nätverk och systemsäkerhet kan inte 
ignoreras. Enligt Bechsoudis och Skavlos (2012) kan ett felaktigt konfigurerat eller 
designat nätverk snabbt leda till stora risker. Att upprätthålla god säkerhet i nätverk 
och system är något som är kritiskt för att förhindra såväl interna som externa angrepp. 
Säkerhetsproblem kan dock inte enbart åtgärdas med hjälp av tekniska åtgärder. Det 
handlar också till stor del om förvaltning och styrning av säkerheten genom 
säkerhetspolicys, rutiner och organisatoriska åtgärder. Något som är en av de svåraste 
delarna av säkerheten för verksamheter att hantera (Whitman et al., 2013). 
Säkerhetsincidenter och attacker blir idag vanligare samtidigt som de blir mer 
komplexa och enklare att genomföra (Hansman & Hunt, 2005). En undersökning av 
företag publicerad 2011 visade att ungefär hälften av organisationerna hade utsatts för 
en eller flera säkerhetsincidenter under det senaste året, 45.6% av dessa var attacker 
specifikt riktade mot deras verksamhet (Computer Security Institute, 2011). Vikten av 
god informationssäkerhet har ökat och det är därför värt att undersöka hur detta 
hanteras i olika verksamheter. 
 
Kommuner har ett stort ansvar i samhället då de hanterar stora mängder information 
och ansvarar för samhällsviktiga funktioner (MSB, 2012). Trots detta har kommuner i 
dagsläget inte samma tydliga och strikta föreskrifter angående informationssäkerhet 
som statliga myndigheter (MSB, 2012). Den oklara säkerhetssituationen samt bristen 
på tidigare arbeten som fokuserar på just informationssäkerhet inom kommuner gör 
det till ett intressant område att undersöka. Tidigare forskning har främst fokuserat på 
andra typer av organisationer men den som har fokuserat på just kommuner tyder på 
att det finns säkerhetsproblem inom den kommunala sektorn. 
 
En viktig del av den kommunala verksamheten är det administrativa arbetet som 
utförs av den del av kommunen som vanligen benämns kommunledningskontor eller 
ledningssektor. Den administrativa verksamheten inom kommuner hanterar stora 
mängder information och har ett övergripande ansvar för att samordna den 
kommunala verksamheten. Informationssäkerhet är enligt MSB (2012) viktigt i hela 
den kommunala verksamheten, denna del av kommunen bör därför vara central då 
den innefattar flera viktiga funktioner, speciellt med tanke på införandet och 
utvecklingen av e-förvaltning (MSB, 2012; Previtali & Bof, 2009). Trots detta har den 
administrativa verksamheten som andra delar inom kommuner inte fått mycket 
uppmärksamhet när det kommer till undersökningar och forskning.  
 
Informationssäkerhetsarbete genomförs idag vanligen med hjälp av standarder, 
material som ISO/IEC-27000 och Metodstödet vars syfte är att underlätta införandet 
av ett LIS (MSB, 2011a). Standarder bör ses som en utgångspunkt för 
informationssäkerhet och ISO/IEC-27002 är en lämplig referens då dokumentationen 
innehåller riktlinjer för bästa praxis för säkerhet och säkerhetsåtgärder (Siponen & 
Willison, 2009). Hanteras informationssäkerheten inom kommuners administrativa 
verksamhet i linje med riktlinjerna för god säkerhet? Finns det definierade principer 
för hantering av åtkomst till känsliga system eller rapportering av säkerhetsincidenter? 
Organisationer kan genomföra en gapanalys för att utvärdera och förbättra deras 
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nuvarande säkerhetsåtgärder (MSB, 2011b). Siponen och Willison (2009) menar att 
det finns behov av ytterligare kvalitativ och kvantitativ forskning som undersöker 
organisationers nuvarande säkerhetstekniker och metoder för säkerhetsarbete. 
  
Arbetet kommer att riktas som en undersökning och utvärdering av hur väl ett urval 
av Skaraborgs kommuners administrativa verksamheter når de riktlinjer som tas upp 
inom standarden ISO/IEC-27002 och är därför främst inriktat mot den interna och 
formella informationssäkerheten (se figur 2). 

Figur 2: Informationssäkerhetsmodell (Åhlfeldt, Spagnoletti & Sindre, 2007)  

3.1 Problemprecisering 

Arbetet fokuserar på standarden ISO/IEC-27002 och hur den kan användas för att 
utvärdera säkerheten inom kommunal verksamhet. Arbetet kommer att ge ökad insikt 
om kommuners syn på säkerhet, säkerhetsnivå och säkerhetsarbete vilket kan 
användas för att förbättra informationssäkerheten. Problemet som arbetet skall 
undersöka är det följande: 
 
Hur väl uppnår ett urval av Skaraborgs kommuners administrativa verksamhet de 
riktlinjer för informationssäkerhet som presenteras i ISO/IEC-27002?  
 
Administrativ verksamhet avser i detta arbete den verksamhet som bedrivs av 
kommunernas kommunledningskontor eller liknande. Vanligtvis består denna del i 
kommunen bland annat av ekonomiavdelning, personalavdelning och administration 
men även andra avdelningar kan inkluderas som kommunikations- eller 
näringslivsavdelningar. 
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3.2 Avgränsning 

Arbetet kommer att begränsas till att enbart utvärdera informationssäkerhet inom tre 
kommuner i Skaraborg och deras administrativa verksamheter, se sektion 3.1. Denna 
avgränsning är nödvändig då kommunerna har en omfattande och varierad 
verksamhet som inkluderar områden som skola och hemvård (Regeringskansliet, 
2015). Det skulle på grund av tidsramen vara orimligt att i detta arbete att undersöka 
informationssäkerheten i hela den kommunala organisationen då krav och 
förutsättningar varierar. Undersökningen kommer även avgränsas till att 
huvudsakligen utvärdera de riktlinjer som är markerade som kritiska i gapanalysen. 
Dessa är de riktlinjer som är centrala för att uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå och är 
därför de viktigaste att undersöka. Den huvudsakliga faktorn som har bidragit till 
avgränsningen är att tiden för datainsamling med kommunerna är begränsad, 
gapanalysen och ISO/IEC-27002 är omfattande material och därför kan inte alla frågor 
inkluderas.  
 
I studien används metodstödets gapanalys som är baserad på den äldre versionen av 
ISO/IEC-27002 publicerad år 2005, det finns en nyare version av standarden 
publicerad 2014. För att reflektera uppdateringarna i den nya versionen har frågorna 
för de tre kapitlen Driftsäkerhet, Styrning av åtkomst och Anskaffning, utveckling och 
underhåll av informationssystem uppdaterats (se sektion 4.2.1). Att uppdatera hela 
gapanalysen mot den nya versionen var inte möjligt på grund av tidsrestriktioner. 
Uppdateringen av gapanalysen ger en inblick i hur standarden har förändrats samt ger 
möjlighet att uppdatera eller ta bort gamla och eventuellt irrelevanta frågor. Arbetets 
syfte är inte att producera en ny version av gapanalysen utan enbart att använda denna 
för att utvärdera den nuvarande säkerheten. 

3.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är att ge en bild av informationssäkerheten inom kommuners 
administrativa verksamhet och hur väl de uppnår de krav som ställs i ISO/IEC-27002. 
Litteratur och forskning fokuserar mycket kring hur viktig god informationssäkerhet 
är för organisationer men det kvarstår att se hur det hanteras i verkligheten. Ett 
förväntat resultat är därför att kunna se hur de olika kommunerna hanterar 
säkerhetsarbetet. Intervjuerna med kommunerna kommer förhoppningsvis även att ge 
en bild av och bidra till att förbättra säkerhetsmedvetandet inom kommunerna. 
Slutligen är ett förväntat resultat att om svagheter identifieras kunna ge vissa 
förbättringsförslag för informationssäkerheten.  
 
Eftersom det enbart har genomförts begränsad forskning inom informationssäkerhet 
och säkerhetsarbete inom kommuners administrativa verksamhet blir 
undersökningen av informationssäkerheten ett bidrag då det ger en insikt i hur väl 
informationssäkerheten i kommuner mäter sig med den nivå som fastställs i 
internationella standarder. Något som kan vara användbart för kommuner, andra 
organisationer samt framtida forskning. 
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4. Metod 

Ett flertal metoder kan användas för att besvara frågeställningen, i denna sektion 
utvärderas och beskrivs relevanta metoder för att genomföra arbetet. Enligt Trost 
(2010) finns det huvudsakligen två olika typer av studier som kan användas för att 
uppnå olika former av resultat, kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa studier 
är djupgående och är användbara för skapa förståelse, identifiera mönster eller förstå 
resonemang (Trost, 2010). Kvalitativa studier baseras ofta på mindre urval då data i 
en helt kvalitativ studie inte behandlas statistiskt (Trost, 2010). Kvantitativa studier är 
mer fokuserade på antal, frekvenser och statistisk analys, det statistiska synsättet leder 
till att ett representativt urval är av större vikt i dessa typer av studier. I de flesta studier 
används inte enbart en av dessa utan en kombination av kvantitativa och kvalitativa 
metoder (Trost, 2010). En möjlig alternativ metod är att genomföra en 
enkätundersökning och en mer kvantitativ studie.  En enkätstudie skulle kunna 
användas för att nå fler kommuner än intervjuer då de finns bättre 
distributionsmöjligheter. Enkäter är dock mer begränsade och ger av sin natur inte lika 
djupgående information eller möjligheter till uppföljande frågor som intervjuer (Lantz, 
2013), vilket gör intervjuer till det bättre alternativet för denna studie. 

4.1 Kvalitativ studie 

Intervjuer är en mångsidig metod som kan varieras och användas för många olika 
syften. Dessa egenskaper gör det viktigt att ha en förståelse för olika typer av intervjuer, 
deras styrkor, svagheter och tillämpningsområden (Berndtsson et al., 2008). Enligt 
Trost (2010) är enkla och raka frågor samt komplexa och innehållsrika svar 
karakteriserande faktorer för en kvalitativ intervju. Intervjuer är därför användbara för 
att samla in djupgående information. Intervjuer kan variera i utformning och struktur. 
En helt öppen intervju består av en öppen fråga följt av fördjupande följdfrågor (Lantz, 
2013). En mer strukturerad form av intervju är den halvöppna intervjun där ett antal 
förbestämda frågor ställs tillsammans med eventuella fördjupande följdfrågor, de 
förbestämda frågorna leder till att intervjun blir mer uppstyrd. (Lantz, 2013). Den mest 
kontrollerade formen är den helt strukturerade intervjun som kan liknas vid en 
vägledd enkät med fördefinierade frågor och svarsalternativ. I de ostrukturerade 
intervjuerna är det den svarande som har kontroll och beskriver vad den ser som 
viktigt, i de mer strukturerade formerna bestämmer intervjuledaren vad som är viktigt 
och intressant. Oavsett vald struktur kan frågorna formuleras för att vara öppna eller 
slutna och användbara i en senare kvalitativ eller kvantitativ analys (Lantz, 2013). Vid 
en strukturerad intervju kan en enkät eller formulär användas som underlag (Trost, 
2001). 
 
De öppna intervjuformerna baseras på en frågeguide med ett antal stora områden som 
skall tas upp någon gång under intervjun. Det finns inga specifika fördefinierade frågor 
utan dessa utformas under intervjun (Trost, 2010). I de mer strukturerade 
intervjuformerna används istället en intervjuplan med ett antal fördefinierade frågor 
som ställs i en bestämd följd (Lantz, 2013).  
 
Enligt Trost (2010) kan öppna intervjuer med fördel spelas in då det kan vara svårt att 
anteckna allt som sägs under intervjuförloppet då de ofta inte följer en fast struktur. 
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En annan fördel med att spela in en öppen intervju är att alla tonfall, pauser och ordval 
inkluderas vilket kan underlätta en senare analys. Intervjun blir ofta mer flytande då 
tid inte behöver sättas åt sidan för att anteckna (Trost, 2010). 

4.1.2 Frågekonstruktion 

För att få beskrivande och djupgående svar används ofta öppna frågor. Till skillnad 
från slutna frågor som ofta enbart kan besvaras med ”ja” eller ”nej” leder öppna frågor 
till mer förklarande och utvecklade svar (Häger, 2007). I en öppen intervju bör slutna 
frågor undvikas då svaren riskerar att bli allt för kortfattade. I en öppen fråga används 
ofta orden ”Vad”, ”Hur” och ”Varför” (Häger, 2007). Enligt Trost (2010) ska frågorna 
som ställs under en kvalitativ intervju vara direkta och enkla, påståenden och ledande 
frågor bör undvikas. 

4.1.3 Etiska aspekter 

Vid intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Det är viktigt att vara 
tydlig och visa hänsyn mot den som intervjuas. Innan intervjun ska förutsättningarna 
och syftet för intervjun förklaras då den som intervjuas har rätt att veta hur den 
kommer att framställas och förstå potentiella följder (Häger, 2007). Konfidentialitet 
och anonymitet är andra viktiga etiska aspekter. Med detta menas det att den som 
intervjuas förblir anonym för läsaren och identifierande kännetecknen inte visas 
(Trost, 2010). Överenskommelser om anonymitet bör göras innan intervjun inleds 
men om total anonymitet för läsaren inte kan garanteras är det viktigt att vara tydlig 
så att även detta förklaras och förmedlas innan påbörjad intervju. Situationer där 
denna problematik kan uppstå är när representanter eller positionsinnehavare i 
organisationer eller myndigheter intervjuas (Trost, 2010).  

4.2 Gapanalys 

Som tidigare beskrivet används en gapanalys för att utvärdera en organisations 
nuvarande informationssäkerhet genom att säkerhetsnivån jämförs med vad som i 
ISO-standarden anses vara tillräckligt god informationssäkerhet (MSB, 2011b). Vid 
genomförandet av gapanalysen används en checklista uppbyggd av kritiska och icke-
kritiska riktlinjer baserade på ISO/IEC-27002 som systematiskt utvärderas (MSB, 
2011c). Riktlinjerna i checklistan består av flera nivåstyrande frågor som besvaras 
kortfattat med ja eller nej samt en kommentar. Eftersom riktlinjerna är generiska kan 
de till viss grad behöva anpassas för specifika verksamheter. För varje riktlinje bedöms 
sedan graden av efterlevnad som kan variera från noll (ingen efterlevnad) till tre (stor 
efterlevnad). Bedömningen är baserad på svaren för de nivåstyrande frågorna för 
respektive riktlinje. Under gapanalysen används ett flertal kunskapskällor för att 
utvärdera riktlinjerna för checklistans kapitel (MSB, 2011b).  

4.2.1 Anpassning av gapanalys mot SS-ISO/IEC-27002:2014 

Metodstödets gapanalys som kommer att användas i undersökningen baseras på den 
äldre versionen ISO/IEC-27002:2005 (MSB, 2011b). Det finns en nyare svensk version 
av standarden publicerad 2014 vilket innebär att vissa ändringar existerar och frågor 
har flyttats eller tagits bort (Swedish Standards Institute, 2014). På grund av detta har 
delar av gapanalysen anpassats och uppdateras genom att nuvarande 
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verksamhetskritiska riktlinjer flyttas och om de är inaktuella även tagits bort för att 
bättre reflektera den reviderade standarden. Eftersom arbetet genomförs som en del 
av ett större projekt har ändringarna analyserats och genomförts gemensamt i 
projektet. Den anpassade och omorganiserade frågelistan där diskuterade ändringar 
finns kan ses i bilaga A, B och C. Ändringarna berör enbart gapanalysens nuvarande 
verksamhetskritiska riktlinjer då det är dessa som inkluderats i undersökningen. Den 
ursprungliga frågelistan med nivåstyrande frågor kan läsas i checklistan för 
gapanalysen (MSB, 2011c). Kapitlen Driftsäkerhet, Styrning av åtkomst samt 
Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem har anpassats mot den 
nya standarden. Valda kapitel har uppdaterats eftersom de är innehållsrika och har 
genomgått förändringar i den reviderade standarden samt eftersom de innefattar 
tekniska riktlinjer som måste vara aktuella och uppdaterade. Majoriteten av kapitlens 
nuvarande verksamhetskritiska riktlinjer finns med i den reviderade standarden och 
om de har förändrats har de vanligtvis flyttats till ett nytt eller ett annat kapitel. Enbart 
ett fåtal riktlinjer från de tre granskade kapitlen har tagits bort och dessa är riktlinjerna 
för e-handel, skydd mot mobil kod, rutiner för informationshantering samt 
autentisering av användare vid extern anslutning. Ett undantag är riktlinjerna för 
tjänsteleverans som har tagits bort men också ersatts av ett kapitel rörande 
leverantörsrelationer. För att spegla detta har de två motsvarande riktlinjerna 
inkluderats från den reviderade standarden. De nya riktlinjerna finns bifogade som 
bilaga D. 

4.3 Genomförande 

Metoden som kommer att användas för att samla in data angående den nuvarande 
säkerhetsnivån är en gapanalys som genomförs som en strukturerad intervju där den 
nuvarande säkerhetsnivån identifieras. Metoden valdes eftersom den ger ett effektivt 
och strukturerat sätt att samla in information angående hur kommunerna uppnår 
standardens riktlinjer. Den strukturerade intervjuformen har fördelen att den som 
intervjuas besvarar fördefinierade frågor som ger information angående hur riktlinjer 
uppnås. Gapanalysen innebär att svaren sedan kan utvärderas systematiskt mot 
standardens krav. Verktyget som kommer att användas för detta är Metodstödets 
gapanalys, ett redan definierat verktyg baserat på ISO/IEC-27002 (MSB, 2011c). 
Verktyget innehåller fördefinierade frågor baserade på riktlinjerna inom standardens 
olika områden. Gapanalysen kommer som beskrivet att genomföras som en 
strukturerad intervju där den svarande svarar kortfattat. Svaren noteras sedan som ett 
”ja”, ”nej”, ”vet ej” eller genom en kommentar (MSB, 2011c). Det är en testad och 
etablerad metod för att utvärdera säkerhet inom verksamheter. Användningen av 
gapanalysen bidrar till validitet och betyder att metoden är upprepningsbar. 
Förhoppningsvis kommer detta att resultera i en mer korrekt bild av säkerheten. Att 
gapanalysen genomförs som en strukturerad intervju kommer att resultera i mer 
information jämfört med om en enkätundersökning skulle användas vilket underlättar 
den senare analysen av säkerhetsnivån och säkerhetsarbetet.  
 
Efter den strukturerade intervjun kommer en kortare öppen kvalitativ intervju att 
genomföras för att tillåta intervjupersonen att tala fritt då frågorna i gapanalysen är 
relativt riktade och uppstyrda. Den öppna intervjun har som mål att tillåta 
intervjupersonen att tillägga ytterligare information som den ser som viktig, att ge en 
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bild av hur personen upplevde gapanalysen samt ge en indikation om hur säkerheten 
inom den administrativa verksamheten ser ut jämfört med andra kommuner. Den här 
intervjun kommer att ha en mer öppen struktur och baseras på öppna frågor för att få 
så informativa svar som möjligt. Svaren från gapanalysen dokumenteras i en enkät. 
Den efterföljande öppna intervjun kommer att spelas in. I den strukturerade intervjun 
kommer den som intervjuas inte kunna vara helt anonym då dess roll inom 
organisationen är känd. Under den efterföljande öppna intervjun kommer den 
svarande dock förbli anonym för läsaren. När all data från kommunerna har 
sammanställts och presenterats kommer en kvalitativ analys av kommunernas 
säkerhet att genomföras. Den kvalitativa analysen kommer att ge ökad förståelse för 
säkerhetsnivån och säkerhetsarbetet inom de olika organisationerna genom att 
identifiera likheter, skillnader och förbättringsmöjligheter.  
 
Tre kommuner av varierande storlek inom Skaraborg kommer att delta i 
intervjustudien. Ett antal personer inom den administrativa verksamheten kommer att 
besvara frågorna under gapanalysen. Till dessa personer inkluderas kommunchef eller 
sektorsansvarig som har det övergripande ansvaret för den administrativa 
verksamheten, verksamhetsansvarig som ansvarar för en eller flera avdelningar inom 
den administrativa verksamheten, användare och IT-ansvariga. Att flera personer med 
olika roller från olika nivåer inom verksamheten inkluderas i datainsamlingen är något 
som är normalt i en gapanalys (MSB, 2011b). Det kommer även att bidra till att ge en 
bättre helhetsbild av den faktiska informationssäkerhetsnivån då ett flertal 
kunskapskällor kommer att ge sin bild av säkerheten. Varje kunskapskälla kommer på 
så vis att kunna bidra med information relevant för deras ansvarsområde.  
 
Planerad tid för varje intervju är en timme (förutom intervjun med IT-ansvarig som 
genomförs under två timmar). Varje intervju inleds med en kort introduktion där 
intervjuns syfte, upplägg och etiska aspekter förklaras. När personen gått med på att 
delta inleds den strukturerade delen av intervjun som genomförs med hjälp av 
gapanalysen. Denna del tar upp större delen av intervjun (45 minuter vid en entimmes 
intervju) och här besvaras alla delar av gapanalysen som är tilldelade intervjupersonen. 
Intervjun avslutas med den kortare öppna intervjun som tar cirka fem minuter att 
genomföra. 
 
Vanligtvis består den administrativa verksamheten av ekonomiavdelning, 
personalavdelning och kansli men variationer förekommer, det här innebär att flera 
avdelningar kan ingå utöver de tidigare nämnda.  
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5. Resultat 

I denna sektion presenteras resultaten från datainsamlingen som har genomförts i tre 
kommuner. Utvalda intressanta delar av resultatet från kommunerna kommer att tas 
upp och beskrivas i detta kapitel. För varje kommun finns en detaljerad svarslista 
bestående av besvarade riktlinjer med bedömd efterlevnad som varierar från noll till 
tre, ingen efterlevnad, bristfällig efterlevnad, acceptabel efterlevnad och stor 
efterlevnad. Svarslistorna bifogas som bilagor A, B och C. För alla gapanalysens kapitel 
beräknas baserat på resultaten för innehållande riktlinjer en genomsnittlig 
efterlevnadsnivå vilket presenteras grafiskt för varje kommun i kommande sektioner.  
Resultaten sammanställs och analyseras i kapitel 6. 

5.2 Kommun A 

Frågorna besvarades av en verksamhetsansvarig som är chef för en avdelning inom 
den administrativa verksamheten, en användare, sektorchef (kommundirektör) och 
IT-chef. Följande kapitel har besvarats av respektive intervjuperson: 
 

 Sektorchef: 5. Säkerhetspolicy, 6. Organisation av informationssäkerhet, 14. 
Kontinuitetsplanering, 11. Styrning av åtkomst, 15. Efterlevnad. 

 Verksamhetsansvarig: 6. Organisation av informationssäkerhet, 7. 
Hantering av tillgångar, 8. Personalresurser och säkerhet, 11. Styrning av 
åtkomst, 13. Hantering av informationssäkerhetsincidenter, 15. Efterlevnad. 

 Användare: 7. Hantering av tillgångar, 6. Organisation av 
informationssäkerhet, 11. Styrning av åtkomst. 

 IT-Chef: 9. Fysisk och miljörelaterad säkerhet, 10. Driftsäkerhet, 11. Styrning 
av åtkomst, 12. Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem, 
13. Hantering av informationssäkerhetsincidenter, 15. Efterlevnad, 16. 
Leverantörsrelationer, 17. Kommunikationssäkerhet, 18. Krypteringsteknik. 

 

Figur 3: Genomsnittligt resultat av gapanalys för kommun A, se bilaga A för mer detaljer. 
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Säkerhetspolicy och organisation av informationssäkerhet 
En detaljerad poänglista för kommunen där varje riktlinje kan utläsas bifogas som 
bilaga A. Resultaten från den första kommunen kan beskrivas som varierande. Vid 
flera intervjutillfällen med personer ur organisationen framgår det att kommunen har 
arbetat med materialet BITS (Basnivå för informationssäkerhet) som också är baserat 
på ISO standarderna (MSB, 2011a). Det här är något som reflekteras tydligt i 
säkerhetspolicyn då det finns en definierad säkerhetspolicy inom organisationen som 
är utformad med hjälp av BITS. Resultatet av detta är att säkerhetspolicyn uppfyller 
majoriteten av kraven som finns och kommunen uppnår därmed en stor efterlevnad 
inom området. 
 
Efterföljande kapitel Organisation av informationssäkerhet innefattar flera sektioner 
där det finns en tydlig förbättringspotential. Ett av dessa områden är ledningens 
engagemang för informationssäkerhet. Kommunen har en nybildad ledningsgrupp 
som hittills har formulerat, granskat och godkänt informationssäkerhetspolicyn, 
arbetat med att initiera vissa program för att förbättra säkerhetsmedvetande och till 
viss del fastställt mål för informationssäkerheten i verksamheten. Sektorchefen 
uttrycker att det här är ett område där utveckling behövs, vilket speglas i resultaten. 
Eftersom ledningsgruppen är nybildad har den enligt sektorchefen inte hunnit arbeta 
med att granska verkan av säkerhetspolicyn och enbart för vissa begränsade delar av 
verksamheten definierat roller och ansvar för informationssäkerhet. Sektorchefen som 
är en del av ledningen anser att denna kan arbeta mer aktivt för att stödja 
säkerhetsinitiativ och för att tillgodose behovet av resurser för informationssäkerhet. 
Resultatet för kapitlet som helhet förbättras eftersom det finns rutiner för en 
godkännandeprocess för och kontroll av nya resurser. Det har även utförts en tidigare 
oberoende granskning av informationssäkerheten. Granskningar har dock inte 
genomförts regelbundet eller initierats av ledningen. Granskningen uppfyller dock 
gapanalysens övriga nivåstyrande frågor.  
 
Ett vanligt problem är att personer inom verksamheten ofta inte är medvetna om det 
finns eller vad som finns som dokumenterade rutiner. Ett område där detta framgår 
tydligt är mobilt arbete då varken användare eller verksamhetsansvarig känner till om 
det finns dokumenterade rutiner men känner till vissa krav för användning av mobila 
enheter som VPN och säkerhetskopiering. Många i organisationen använder mobil 
utrustning som bärbara datorer i sitt dagliga arbete och flyttar med sig utrustningen 
mellan hemmet och kontoret men de erbjuds ingen specifik utbildning för 
användningen av den mobila utrustningen.  
 
Hantering av tillgångar, personalsäkerhet och utbildning 
Det är tydligt att det finns områden där kommunen har dokumenterade rutiner som 
uppfyller kraven som ställs i gapanalysen. Detta gäller för hantering av tillgångar då 
informationstillgångar inom verksamheten i viss utsträckning har identifierats och 
dokumenterats. Inom den administrativa verksamheten används 
informationsklassificering och kommunen har definierade rutiner för hur 
klassificering skall utföras samt uppdateras. Kommunen driver i dagsläget inte 
kontinuerlig utbildning för användare utan har enbart en inledande introduktion vid 
påbörjad tjänst. Förutom bristerna rörande fortlöpande utbildning av användare finns 
det tillräckliga rutiner för övriga personalsäkerhetsfrågor som kontroll av personal 
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innan anställning samt indragning av åtkomsträttigheter vid avslutad eller förändrad 
anställning vilket innebär att kommunen som helhet uppnår ett bra resultat för 
personalsäkerheten.  
 
Vad gäller hantering av fysiska lagringsmedier så finns det vissa åtgärder som 
användaren själv vidtar som att förvara dessa i ett låst utrymme samt undvika att spara 
känslig information på USB-minnen som är det vanligaste förekommande flyttbara 
lagringsmediet inom verksamheten.  Användarna blir tilldelade dessa vid behov men 
enheter som delas ut registreras inte. Det finns vad användaren vet inga fasta rutiner 
om hur flyttbara lagringsmedier får användas eller bör hanteras utan detta är upp till 
användarna själva. Det förekommer att IT-avdelningen anlitar bud för att transportera 
datamedier. Vid transport används låsta behållare men förutom detta finns det inga 
upprättade riktlinjer för att skydda informationen. 
 
Fysisk säkerhet 
Gällande den fysiska säkerheten finns det ett starkt skalskydd till utrymmen som 
serverrum och kontor där det finns informationsbehandlingsresurser. Det finns även 
tillräckliga tillträdeskontroller som behörighetskontroller och krav på synlig 
identifikation för åtkomst till datahallarna. Den största bristen är att registrering, 
övervakning och instruktioner till besökare i vissa fall inte lever upp till standardens 
krav. Även skydd av utrustning räknas till den fysiska säkerheten och eftersom det 
finns rutiner för att kontrollera och ta bort känslig data från utrustning och 
lagringsmedier innan de avvecklas uppnår kommunen ett högt resultat för kapitlet i 
helhet. 
 
Driftsäkerhet, åtkomsthantering och anskaffning, utveckling och 
underhåll av system  
Driftsäkerhet är ett av de områden där kommunen uppnår ett högt resultat. 
Riktlinjerna i kapitlet är relativt IT-centriska och fokuserar inte till samma grad på 
fastställande av policys. Kommunen uppnår överlag ett bra resultat för riktlinjer som 
ändringshantering och uppdelning av test och driftresurser. Kommunen har 
implementerat ett tillräckligt skydd mot skadlig kod bestående av såväl policys som 
rent tekniska åtgärder men skyddet kan förbättras eftersom det är oklart om det finns 
ett definierat ansvar för att hantera skyddet eller om användare får tillräcklig 
utbildning angående rapportering av incidenter rörande skadlig kod. Även rutinerna 
som finns för säkerhetskopiering uppnår god efterlevnad men resultatet försämras 
eftersom det framgår att varken medierna för säkerhetskopior eller 
återställningsrutinerna testas regelbundet. Det är också oklart om säkerhetskopior 
innehållande känslig information skyddas genom kryptering. Användarna i 
organisationen tillhandahålls driftrutiner som bland annat innehåller information 
rörande säkerhetskopiering, kontaktpersoner och återställningsrutiner vid systemfel. 
 
Rörande styrning av åtkomst identifieras vissa brister då det under mötena med 
verksamhetsansvarig och sektorchef framkommer att det saknas en dokumenterad 
åtkomstpolicy. Det finns dock regler för åtkomst som kommuniceras med användarna 
innan de ges tillgång till information. Resultatet är bättre för andra sektioner som 
lösenordshantering då användare blir tilldelade tillfälliga lösenord som de måste ändra 
samt att det finns rutiner för kontroll av användare innan lösenord tilldelas. Även här 
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finns det brister som att användare inte behöver underteckna överenskommelser för 
att hålla personliga lösenord hemliga, det är oklart hur unika de tillfälliga lösenorden 
är då de som tilldelas användare för affärssystemen inte är helt unika. För vissa system 
tilldelas även temporära lösenord via oskyddad e-post. Vid användarregistrering 
används unika användar-id och det genomförs även kontroller med systemägaren 
innan registrering. Användare får inget skriftligt besked om att de tilldelats åtkomst 
och de behöver inte heller underteckna en förbindelse som visar att de förstår reglerna 
som finns för åtkomst. Det finns inget register över alla personer som har 
åtkomsttillstånd men användarkonton kontrolleras periodiskt samt efter personer har 
bytt tjänst eller lämnat organisationen. Särskilda rättigheter för ytterligare åtkomst 
tilldelas efter behov att känna till principen och för vissa system som ekonomisystem 
förs register över tilldelade privilegierade rättigheter. 
 
Incidenthantering, kontinuitetsplanering och efterlevnad 
Tidigare problematik återvänder vid rapportering av informationssäkerhetshändelser 
då den verksamhetsansvarige var mycket osäker kring om det fanns en 
rapporteringspunkt för incidenter och antog att händelser bör rapporteras till IT-
avdelningen. Den verksamhetsansvarige känner inte till om det finns ett system eller 
rutiner för rapportering och inte heller om användarna har instruerats angående 
agerande vid eller rapportering av en incident. IT-chefen ger en annan bild av ansvar 
och rutiner vid incidenthantering inom organisationen. IT-avdelningen har generellt 
goda rutiner för att hantera incidenter, definierade rutiner finns för att hantera olika 
typer av incidenter som skadlig kod och tillgänglighetsattacker.  Förutom rutinerna för 
olika attacktyper finns det även rutiner för analys och begränsning av incidenter samt 
kommunikation med involverade parter. Rutinerna täcker även in insamling av 
logginformation och bevismaterial vid en incident. Det är oklart om rutinerna som 
finns inkluderar användningen av logguppgifter vid civil- eller brottsmål. 
 
Det kapitel där den administrativa verksamheten uppnår sämst efterlevnad är 
kontinuitetsplanering vilket huvudsakligen beror på att kommunen inte har någon 
form av definierad ledningsprocess för att hantera kontinuitetsplaneringen. Trots att 
det inte finns en sådan process finns det kontinuitetsplaner för vissa system som anses 
vara kritiska för verksamheten. För dessa kritiska system finns det rutiner för 
återhämtning, efterföljande driftrutiner och för några system även avtal med tredje 
part angående återställning som är dokumenterade. Det framgår dock att planerna 
förutom begränsade tekniska återhämtningstester inte har testats i verkligheten. 
Kommunen har inte heller definierat ansvar för att granska och uppdatera planerna 
och det finns inga fasta direktiv för att planerna skall uppdateras vid förändringar i 
system, verksamhet eller organisation. 
 
Inom den administrativa verksamheten finns det en personuppgiftsansvarig som 
ansvarar för skydd av personuppgifter. Det finns enligt sektorchefen även en policy för 
data och integritetsskydd som behandlar hanteringen av personuppgifter, men som 
tidigare återkommer en problematik kring riktlinjernas roll i verksamheten då den 
verksamhetsansvarige var osäker kring om det fanns en dokumenterad policy för detta. 
Utöver personuppgiftsskyddet finns det ett dokumenterat och definierat ansvar för att 
gällande författnings- samt avtalskrav efterlevs. Kommunen uppnår därmed en hög 
efterlevnadsnivå för kapitlet efterlevnad. 
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Kryptering, kommunikationssäkerhet och leverantörsrelationer 
Från de nya riktlinjerna rörande leverantörsrelationer framkommer det att kommunen 
har en acceptabel hantering av säkerhet i leverantörsavtal. Det finns även en viss 
kontroll av leveranskedjor, men det finns förbättringsmöjligheter så som krav att 
tjänsteleverantörer skall förmedla säkerhetskrav till eventuella underleverantörer, att 
arbeta med att övervaka och kontrollera att levererade tjänster lever upp till gällande 
säkerhetskrav samt säkerställa att det finns spårbarhet i leveranskedjor för kritiska 
tjänster.  
 
Det finns dokumenterade rutiner för kryptering som omfattar att användning av 
kryptering skall vara baserat på riskbedömning, kryptering av mobila enheter, 
flyttbara medier och kommunikationsförbindelser samt nyckelhantering. Det är dock 
oklart vem som ansvarar för att införa samt uppdatera de dokumenterade rutinerna. 
 
För de mer tekniska områdena uppnår generellt kommunen ett bra resultat. Den rent 
tekniska sektionen inom kommunikationssäkerhet rörande nätverkssegmentering är 
ett tydligt exempel. Kommunen uppnår alla gapanalysens riktlinjer då de interna 
nätverken har delats upp i domäner beroende på de system och information som finns 
i nätverket, även det trådlösa nätverket har segmenterats från de interna nätverken. 
Trafikflödet mellan de olika segmenten kontrolleras som förväntat genom 
användningen av brandväggar.  
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5.3 Kommun B 

Frågorna besvarades som i tidigare kommun av en verksamhetsansvarig som är chef 
för en avdelning inom den administrativa verksamheten, en användare och IT-chef. 
Eftersom kommunen är en mindre kommun intervjuades kommunchefen då denna är 
ansvarig för den administrativa verksamheten. Följande kapitel har besvarats av 
respektive intervjuperson: 
 

 Kommunchef: 5. Säkerhetspolicy, 6. Organisation av informationssäkerhet, 
14. Kontinuitetsplanering, 11. Styrning av åtkomst, 15. Efterlevnad. 

 Verksamhetsansvarig: 6. Organisation av informationssäkerhet, 7. 
Hantering av tillgångar, 8. Personalresurser och säkerhet, 11. Styrning av 
åtkomst, 13. Hantering av informationssäkerhetsincidenter, 15. Efterlevnad. 

 Användare: 7. Hantering av tillgångar, 6. Organisation av 
informationssäkerhet, 8. Personalresurser och säkerhet, 11. Styrning av 
åtkomst. 

 IT-Chef: 9. Fysisk och miljörelaterad säkerhet, 10. Driftsäkerhet, 11. Styrning 
av åtkomst, 12. Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem, 
13. Hantering av informationssäkerhetsincidenter, 15. Efterlevnad, 16. 
Leverantörsrelationer, 17. Kommunikationssäkerhet, 18. Krypteringsteknik. 
 

 

Figur 4: Genomsnittligt resultat av gapanalys för kommun B, se bilaga B för mer detaljer. 

Säkerhetspolicy och organisation av informationssäkerhet 
Vid intervjuer med kommun B som är en mindre kommun framstår det tydligt att 
ledningen anser att kommunen satsar på och arbetar aktivt med informationssäkerhet. 
Som figur 4 visar uppnår kommunen en acceptabel efterlevnad för majoriteten av 
gapanalysens kapitel. Kommunchefen påpekar att kommunen arbetar aktivt och 
systematiskt med policys och krisövningar. Kommunen arbetar med BITS men har 
även övervägt LIS. De har inte gått över till detta eftersom de anser att det är ett för 
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stort och omfattande material. Genom att följa BITS har kommunen arbetat fram en 
tydlig säkerhetspolicy som uppnår alla kriterier som gapanalysen ställer för området. 
 
Att ledningen har engagerat sig i informationssäkerhetsarbetet är tydligt. Detta 
framgår i resultaten för den interna organisationen av informationssäkerhet. 
Kommunen uppnår god efterlevnad för ledningens engagemang för 
informationssäkerhet då det finns en ledningsgrupp som arbetar med 
informationssäkerhetsfrågor och även med att formulera och granska policyer.  Något 
som separerar kommunen från den tidigare är att ledningen arbetar mer aktivt med 
att ge stöd för säkerhetsinitiativ genom att t.ex. initiera möten rörande 
informationssäkerhet samt har definierat ansvar och tillsatt roller för 
informationssäkerhet inom organisationen. Ledningen tillgodoser även behovet för 
rådgivning gällande informationssäkerhet då kommunen regelbundet anlitar 
utomstående specialistrådgivning för att granska och förbättra 
informationssäkerheten.   
 
Användaren som intervjuades är inte medveten om det finns någon policy för mobilt 
arbete men känner till att det finns vissa krav för mobilt arbete som 
tvåfaktorsautentisering och VPN kryptering. Användare får inte heller någon form av 
extra utbildning för bruk av mobil utrustning.  
 
Den största bristen för kapitlet som helhet är relaterad till utomstående parter då det 
inte rutinmässigt tecknas avtal för att reglera vilka säkerhetsregler och rutiner som 
gäller en eventuell tredjepart. 
 
Hantering av tillgångar, personalsäkerhet och utbildning 
Inom den administrativa verksamheten har informationstillgångar identifierats och 
dokumenterats i en samlad förteckning. För varje tillgång och system finns det ett 
ansvar och ägande då systemägare har definierats. Information klassificeras genom ett 
system där åtkomst begränsas inom organisationen, informationsklassificeringen kan 
dock förtydligas genom att inkludera rutiner för omklassning och periodisk granskning 
av klassificerad information.  
 
Avsaknaden av dokumenterade rutiner gäller även för hanteringen av flyttbara 
lagringsmedier. Användaren vet inte om det finns några rutiner för området och 
hänvisar främst till att de använder sunt förnuft som att känslig information inte lagras 
på USB-minnen, flyttbara hårddiskar och liknande samt att flyttbara medier av denna 
typ sällan används i den dagliga verksamheten. När det gäller transport av medier som 
backupband har IT-avdelningen i dagsläget inte några rutiner för att t.ex. anlita 
budfirmor då de hanterar alla dessa transporter själva genom personlig leverans. 
 
Kommunen har goda rutiner för kontroll av personal innan anställning men de är inte 
lika strikta som i föregående kommun. Rutinerna kan potentiellt utökas för att 
inkludera kontroll av identitet samt kontroll av uppdragstagare. Vid intervjun med 
användaren framkom det tydligt att det finns flera brister rörande utbildningen av 
användare. Användaren upplevde att det inte fanns en tillräcklig introduktion rörande 
informationssäkerhet då de nyanställda i många fall själva måste ta reda på gällande 
rutiner och regler. Kommunen ger användare en form av kontinuerlig utbildning 
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genom att användare får regelbundna informationsmeddelanden angående 
informationssäkerhet. Åtkomsthanteringen vid avslutad anställning hanteras på ett 
bra sätt då kommunen har tydliga rutiner för att kontrollera, anpassa och ta bort 
åtkomsträttigheter och även ändra kända lösenord vid avslutad eller förändrad 
anställning. Processen tar även hänsyn till den anställdes aktuella ansvar och åtkomst 
till information.  
 
Fysisk säkerhet 
Det fysiska skyddet är överlag väldigt bra. Det finns ett starkt skalskydd för 
informationsbehandlingsresurser som uppnår gapanalysens krav. Det finns även ett 
tillräckligt skydd mot externa hot och miljöhot som t.ex. brand. Tillträde till säkrade 
utrymmen som serverrum övervakas och skyddas med behörighetskontroller (PIN-
kod). Den största bristen är att det inte krävs synlig identifikation för åtkomst samt att 
det är oklart hur regelbundet tillträdesrättigheter granskas, uppdateras och återkallas. 
Som en del av skyddet av utrustning finns det rutiner för att förstöra eller ta bort 
känslig information från utrustning innan den avvecklas. 
 
Åtkomsthantering, driftsäkerhet och anskaffning, utveckling och 
underhåll av system 
Kommunen är generellt bra på de mer tekniska områdena som att säkra driften av 
system. Användare tillhandahålls tydligt utformade driftrutiner för system som 
används i verksamheten. Det finns även rutiner för hantering av ändringar i system 
och godkännande av nya system. Mer tekniska aspekter som säkerhetsåtgärder mot 
skadlig kod är tillräckligt omfattande och det finns mycket goda rutiner för att 
genomföra och regelbundet testa säkerhetskopiering. Även loggar som förs av 
operatörers och systemadministratörers aktiviteter är tillräckligt omfattande och 
granskas regelbundet vilket gör att god efterlevnad uppnås.  
 
Det finns enligt kommunchefen dokumenterade regler som berör användares åtkomst 
till information. Dessa dokumenterade riktlinjer kallas dock inte åtkomstpolicy utan 
har en annan benämning inom organisationen. Det är oklart om policyn är aktuell då 
den verksamhetsansvarige inte är medveten om att det finns dokumenterade riktlinjer 
för området. Användarkonton och åtkomst hanteras inom den administrativa 
verksamheten genom ett metakatalogsytem. Användarkonton kontrolleras 
regelbundet för att undvika redundanta och inaktuella konton. Vid nyregistrering får 
användare en skriftlig kvittering över detaljer och given åtkomst. Som nämnt tidigare 
finns det rutiner för att ta bort och kontrollera åtkomsträttigheter vid avslutad eller 
förändrad anställning men förutom detta genomförs ingen ytterligare periodisk 
granskning av åtkomsträttigheter och privilegierade rättigheter till system. 
 
Lösenordshanteringen sker inom den administrativa verksamheten genom en formell 
process som till viss del varierar beroende på berörda system. Generellt så krävs det 
inte att användare undertecknar en förbindelse att hålla lösenord hemliga eller att 
användaren kvitterar mottagandet av lösenord. Användare tilldelas tillfälliga och unika 
lösenord som de enligt policy måste ändra och det finns en kontrollprocess av 
användarens identitet innan lösenord tilldelas. Tilldelningen av temporära lösenord 
sker via e-post men det finns ett krav att användaren omedelbart ändrar det temporära 
lösenordet. 
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Incidenthantering, kontinuitetsplanering och efterlevnad 
Inom den administrativa verksamheten finns det flera rutiner för hantering av en 
informationssäkerhetsincident beroende på vilket system som berörs. För specifika 
system som t.ex. personalsystemet sker incidentrapportering direkt till 
tjänsteleverantören genom ett digitalt incidentrapporteringssystem. Det finns en viss 
ansvarsfördelning då vissa incidenter hanteras internt och mer allvarliga händelser 
rapporteras via systemet. Övriga incidenter rapporteras direkt till en IT-helpdesk och 
även här finns det rapporterings- och återkopplingsrutiner. Som i den tidigare 
kommunen har IT-avdelningen väl definierade rutiner för att hantera en incident. 
 
Enligt kommunchefen finns det kontinuitetsplaner och en process för att utveckla och 
underhålla dessa. Den administrativa verksamheten har samlade och dokumenterade 
kontinuitetsplaner som uppdateras en gång per år alternativt vid en större förändring 
i verksamheten. Kommunen har definierat ett ansvar för att underhålla och uppdatera 
de planer som finns. Ett årligt testschema används för att testa kontinuitets- och 
beredskapsplanerna och det har tidigare genomförts simuleringstester, tekniska 
återställningstester samt fullskaleövningar. De största bristerna rörande 
kontinuitetsplanerna är relaterade till att informera och utbilda personalen då det är 
oklart om all relevant personal har fått tillräcklig information och utbildning angående 
krishantering och den aktuella kontinuitetsprocessen. 
 
Det finns som i den tidigare kommunen en policy för hantering av personuppgifter, 
särskilda säkerhetsåtgärder som autentisering vid hantering av personuppgifter samt 
en personuppgiftsansvarig som ansvarar för personuppgiftsrelaterade frågor.  
 
Kryptering, kommunikationssäkerhet och leverantörsrelationer 
Kommunens leverantörsavtal tar hänsyn till informationssäkerhet men dessa 
inkluderar inte säkerhet i försörjningskedjor som kan finnas i t.ex. molntjänster vilket 
försämrar resultatet för kapitlet som helhet.  Kommunens nätverk är segmenterat och 
uppdelat för att separera olika tillgångar och miljöer som t.ex. den administrativa 
verksamhetens nät och skolnätet, eftersom nätverkssegmenteringen följer 
gapanalysens riktlinjer uppnås en mycket god efterlevnad för 
kommunikationssäkerhetskapitlet. Kommunen har i dagsläget inte en dokumenterad 
krypteringspolicy som anger när och hur kryptering skall användas. 
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5.4 Kommun C 

Frågorna besvarades i kommun C av sektorchef för den administrativa verksamheten, 
en verksamhetsansvarig chef för en avdelning inom sektorn, en användare samt IT-
chef. Övergripande resultat kan ses i figur 5 och beskrivs sedan i efterföljande text. En 
mer detaljerad poänglista där alla riktlinjer kan läsas bifogas i bilaga C. Följande 
kapitel i gapanalysen har besvarats av respektive intervjuperson: 
 

 Sektorchef: 5. Säkerhetspolicy, 6. Organisation av informationssäkerhet, 14. 
Kontinuitetsplanering, 11. Styrning av åtkomst, 15. Efterlevnad. 

 Verksamhetsansvarig: 6. Organisation av informationssäkerhet, 7. 
Hantering av tillgångar, 8. Personalresurser och säkerhet, 11. Styrning av 
åtkomst, 13. Hantering av informationssäkerhetsincidenter, 15. Efterlevnad. 

 Användare: 7. Hantering av tillgångar, 6. Organisation av 
informationssäkerhet, 11. Styrning av åtkomst. 

 IT-Chef: 9. Fysisk och miljörelaterad säkerhet, 10. Driftsäkerhet, 11. Styrning 
av åtkomst, 12. Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem, 
15. Efterlevnad, 16. Leverantörsrelationer, 17. Kommunikationssäkerhet, 18. 
Krypteringsteknik. 

 

 

Figur 5: Genomsnittligt resultat av gapanalys för kommun C, se bilaga C för mer detaljer. 

 
Säkerhetspolicy och organisation av informationssäkerhet 
Kommunen har till skillnad från de tidigare kommunerna inte en utvecklad 
informationssäkerhetspolicy. Enligt sektorchefen har IT-avdelningen tagit initiativ och 
påbörjat arbetet med att ta fram en policy. Sektorchefen upplever samtidigt att arbetet 
har försenats eftersom kommunen inte har en egen IT-avdelning utan delar denna med 
två andra kommuner. Eftersom policyn utvecklas av IT-avdelningen som ansvarar för 
flera kommuner har frågor framkommit som om kommunerna ska ha en gemensam 
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säkerhetspolicy eller flera individuella. IT-avdelningen är inte lokaliserad på plats hos 
kommunen utan är placerad i en av de andra kommunerna några mil bort. 
 
Ansvaret för att hantera informationssäkerhetsfrågan ligger idag på IT-avdelningen 
som inte finns på plats hos kommunen och på grund av ansvarsfördelningen har 
verksamhetsledningen till stora delar inte engagerat sig i informationssäkerhetsarbetet 
förutom för vissa delprocesser och system där de har arbetat med att fastställa 
informationssäkerhetsmål. Ansvarsfördelningen innebär att det finns ett definierat 
och dokumenterat ansvar för informationssäkerheten. Utöver detta finns det även 
utsedda systemansvariga inom verksamheten. Kommunen har tydliga rutiner för 
driftsgodkännande av nya resurser och det finns även regler för användning av 
personliga informationsbehandlingsresurser. För den administrativa verksamheten 
har det hittills inte genomförts någon form av oberoende 
informationssäkerhetsgranskning.  
 
Ingen av de som intervjuats inom verksamheten känner till om det existerar någon 
form av dokumenterade rutiner eller en policy för mobilt eller distansarbete. De känner 
dock till att det finns säkerhetskrav som kryptering genom VPN, regelbunden 
säkerhetskopiering samt autentisering. Användarna som arbetar mobilt eller på 
distans får ingen ytterligare utbildning som stöd för detta. 
 
Hantering av tillgångar, personalsäkerhet och utbildning 
Kommunen har genomfört insatser för att förteckna tillgångar inom verksamheten 
men inte slutfört arbetet, detta har resulterat i att informationstillgångar delvis har 
identifierats och dokumenterats. För vissa tillgångar finns det utsedda 
systemansvariga men det är oklart om alla tillgångar har en utsedd ansvarig. Inom den 
administrativa verksamheten används inte informationsklassificering och det finns 
därför inga riktlinjer för hur klassificering skall utföras.  
 
Varje chef har som ansvar att ge en tillräcklig introduktion till de regler och rutiner 
som finns rörande informationssäkerhet men den verksamhetsansvarige uttrycker att 
dessa rutiner inte alltid tillämpas eftersom detta är upp till varje chef. Förutom den 
introduktion som finns får användarna inte någon form av ytterligare information eller 
kontinuerlig utbildning. Kommunen har mycket goda rutiner för kontroll av personal 
innan anställning och likaså hanteras borttagning av åtkomsträttigheter vid avslutad 
eller förändrad anställning på ett bra sätt som uppfyller gapanalysens krav. När 
åtkomsträttigheter behöver anpassas för ny eller anpassad tjänst ligger ansvaret hos 
respektive chef som rapporterar detta till IT-avdelningen. Förutom anpassning av 
åtkomsträttigheter vid förändringar finns det inga rutiner för periodiska granskningar 
av användares åtkomsträttigheter. 
 
Användaren känner inte till om det finns några rutiner för användning av flyttbara 
medier eller om användning av dessa på något sätt kontrolleras. Flyttbara medier 
används vanligtvis inte inom verksamheten men om de gör det förekommer det att 
personliga lagringsenheter (USB-minnen) används då användare inte har fått tillgång 
till dessa genom kommunen. Om datamedier behöver transporteras har IT-
avdelningen riktlinjer dels för att tillförlitliga transportörer anlitas samt för att skydda 
informationen under transport. 
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Fysisk säkerhet 
Kommunen har ett starkt skalskydd för utrymmen som serverrum. Skyddet har testats 
men det är oklart om den befintliga skyddsnivån har baserats på en riskbedömning. 
Eftersom kommunen delar IT-avdelning med andra kommuner åtskiljs 
informationsbehandlingsresurser inte från de andra kommunernas resurser. Tillträde 
till serverrum kontrolleras och loggas men det finns inga strikta krav för användning 
av synlig identifikation. Kommunen har implementerat ett tillräckligt skydd mot 
externa hot och miljöhot som kan uppstå. Det finns även tydliga rutiner för hur 
avveckling och återanvändning av utrustning skall hanteras vilket leder till att 
kommun C uppnår en hög efterlevnadsnivå för den fysiska säkerheten. 
 
Driftsäkerhet, åtkomsthantering och anskaffning, utveckling och 
underhåll av system  
Driftsäkerhet är ett av kommunens starkare områden men det finns vissa 
förbättringsmöjligheter. Användare tillhandahålls omfattande driftrutiner för system 
och det finns mycket goda rutiner för att hantera förändringar i system. Den största 
bristen är att kommunen inte har någon form av dedikerad testmiljö för IT-systemen. 
Det finns ett grundläggande skydd mot skadlig kod men skyddet kan utökas genom att 
fastställa tydligare rutiner och ytterligare utbildning rörande hantering, rapportering 
och återställning relaterad till skadlig kod. Befintliga kontinuitetsplaner kan även 
utökas för att omfatta återställning efter skadlig kod. Samma sak gäller för 
säkerhetskopiering då tillräckliga grundläggande rutiner finns men dessa kan utökas 
genom mer regelbundna tester av rutiner och media samt en tydligare definiering av 
erforderlig nivå av säkerhetskopiering för information. Kommunen har goda rutiner 
för övervakning, installation av programvara och hantering av tekniska sårbarheter. 
 
Sektorchefen vet inte om det finns någon form av samlad och dokumenterad 
åtkomstpolicy men det är något som tidigare har diskuterats inom verksamheten. 
Trots att det inte används några övergripande dokumenterade regler för åtkomst blir 
användare instruerade om de krav som finns för bland annat specifika system.  
 
Vid användarregistrering tilldelas användare unika användarkonton och det 
genomförs en kontroll med systemägaren innan registrering. Det förs ett register över 
personer med åtkomsttillstånd och användare måste även underteckna en förbindelse 
som visar att de förstår åtkomstreglerna. Generellt sker det ingen kontroll av att 
åtkomstnivån är anpassad till verksamhetens ändamål och det framkommer att det har 
förekommit att konton har aktiverats för tidigt eller haft felaktiga åtkomsträttigheter. 
Åtkomsträttigheter anpassas vid ändrade anställningsförhållanden men det 
genomförs ingen ytterligare periodisk kontroll av användarkonton eller 
åtkomsträttigheter. 
 
Kommunens lösenordshantering uppnår ett antal krav som att användare får tillfälliga 
lösenord som är unika, men det finns flera förbättringsområden som att användare 
inte behöver ändra det tillfälliga lösenordet till dess att systemet säger till. 
Förbättringsmöjligheter inkluderar även införande av skriftliga förbindelser för att 
försäkra att användare håller lösenord hemliga samt kvittering vid mottagande av 
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lösenord. När lösenord tilldelas är det oklart vilka identitetskontroller som tillämpas. 
Om lösenord behöver skickas sker detta primärt över telefon men det förekommer 
även att temporära lösenord till vissa system skickas via e-post. 
 
Påloggningsrutiner till system är generellt bra, där det finns möjlighet visas varningar 
angående obehörig åtkomst. Inga hjälpmeddelanden visas för eventuellt obehöriga 
användare, antal inloggningsförsök är begränsade och misslyckade försök registreras. 
Även användares möjligheter att använda vissa funktioner och komma åt eller ändra 
information kontrolleras på det lokala systemet och nätverksresurser. 
 
Incidenthantering, kontinuitetsplanering och efterlevnad 
Inom den administrativa verksamheten är det tydligt att det finns brister rörande 
rapportering av informationssäkerhetsincidenter. Det är oklart om det finns en 
officiellt definierad kontaktpunkt som är tillgänglig och känd inom organisationen. Det 
är inget som den verksamhetsansvarige känner till utan denna hänvisar till en icke 
officiell rapporteringsmetod som innebär att om en incident inträffar är det upp till 
användaren att meddela en verksamhetsansvarig som sedan kontaktar IT-
avdelningen. Den verksamhetsansvarige känner inte till om det finns något specifikt 
system som skall användas vid rapportering eller om det finns någon form av 
återkopplingsrutiner. Det är oklart om användare och ansvariga har fått tillräckliga 
instruktioner angående rapportering och hantering av incidenter. 
 
Kommunen har två säkerhetssamordnare som periodiskt finns på plats i 
verksamheten. Det är samordnarna som ansvarar för att underhålla och utveckla 
kontinuitetsplanerna för den administrativa verksamheten. Detta innebär att det finns 
kontinuitetsplaner och en process för att utveckla dessa men också att ledningen inte 
är direkt kopplade till arbetet med kontinuitetsplaneringen. Att ledningen inte direkt 
arbetar med kontinuitetsplaneringen framgår då sektorchefen är osäker angående 
kontinuitets- och beredskapsplanernas omfattning och innehåll förutom för vissa 
verksamhetskritiska system som ekonomisystemet där sektorchefen är medveten om 
att planerna inkluderar dokumenterade rutiner och reservarrangemang. 
Kontinuitetsplanerna har testats genom ett flertal tekniska, skrivbords och 
simuleringstester men det är oklart om all relevant personal informeras tillräckligt vid 
testerna eller hur regelbundet dessa tester utförs. Samordnarna ansvarar för att 
uppdatera planerna med regelbundna intervall samt vid förändringar relaterade till 
verksamheten. 
 
Kommunen uppfyller kraven väl för efterlevnadsområdet, det finns ett väletablerat 
skydd för personuppgifter som består av en policy som berör behandling av 
personuppgifter samt ett utsett personuppgiftsombud som ansvarar för och arbetar 
med personuppgiftsfrågor. Det finns även ett dokumenterat ansvar för att 
verksamhetens informationssystem ska uppfylla gällande föreskrifts- och avtalskrav. 
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Kryptering, kommunikationssäkerhet och leverantörsrelationer 
Kommunen har tydliga och tillräckliga rutiner för att inkludera informationssäkerhet 
i leverantörsavtal som tecknas och till viss del omfattar dessa också försörjningskedjor 
relaterade till tjänster. Säkerhetskraven för försörjningskedjor kan dock generellt 
utvecklas genom att tydligare förmedla dessa i leverantörsavtal. För 
nätverkssegmentering uppnås alla krav som ställs förutom att segmenteringen 
huvudsakligen inte har baserats på värdet och klassificeringen av den information som 
finns i nätverket. Kommunen uppnår fortfarande en hög efterlevnad för 
nätverkssegmentering och kommunikationssäkerhetskapitlet. Det finns ingen 
dokumenterad krypteringspolicy som omfattar när och hur kryptering bör användas.  
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5.5  Sammanställning av öppna intervjuer 

I den här sektionen sammanställs resultaten från de öppna intervjuerna som 
genomfördes utöver gapanalysen. Dessa intervjuer har använts för att tillåta 
intervjupersonerna att ge ytterligare information. Informationen från de öppna 
intervjuerna har inte påverkat resultaten från gapanalysen utan dessa bedöms separat.  
 
De öppna intervjuerna visar att de flesta som intervjuats upplever att deras kommun 
är lika bra eller i vissa fall bättre än andra kommuner när det kommer till att arbeta 
med informationssäkerhet. De svarande baserar oftast denna bedömning på att de har 
jobbat inom ett flertal kommuner eller att kommuner idag ofta har ett samarbete och 
informationsutbyte. Det är därför troligt att andra jämförbara kommuner arbetar på 
samma sätt och har en liknande säkerhetsnivå. En annan viktig faktor som framstår 
även i de öppna intervjuerna är att flera av de som intervjuas framför att de upplever 
det som svårt att veta vad som finns dokumenterat i styrdokument och att de främst 
bara kan relatera till deras nuvarande arbetssätt när de besvarar frågorna som ställs. 
 
Gapanalysen uppfattas generellt som ett omfattande verktyg som huvudsakligen 
innefattar korrekta och relevanta frågor och som resulterar i en mycket detaljerad 
inblick i säkerheten, men det framförs även kritik mot materialet. Vanlig kritik som 
framförs är att frågorna ibland är långa och svårtolkade samtidigt som det ofta 
uppfattas vara många frågor för varje riktlinje. Om frågorna i materialet är för 
komplicerade och långa ökar risken att frågan missuppfattas och det leder till att 
verktyget som helhet blir mer tidskrävande och svårare att använda i en verksamhet. 
Att gapanalysen är ett generiskt verktyg är något som det i vissa fall har framförts 
synpunkter om i de öppna intervjuerna. Några av de personer som intervjuades 
upplevde att vissa delar av materialet var relativt riktade mot den privata sektorn och 
därför inte direkt väl anpassade till den kommunala verksamheten och att delar av 
materialet kunde göras mer inriktat och lättillgängligt genom att t.ex. ta bort eller 
förändra frågor som inte passar in i en kommunal verksamhet. En person uttryckte 
följande om gapanalysens användbarhet i kommunal administrativ verksamhet: ”Ju 
mer man kan göra materialet tydligt, om det betyder att man ska anpassa för varje 
målgrupp eller att man gör det tydlig på liknande sätt så att det blir så lättillgängligt 
som möjligt. Det vinner man ju på, annars så kommer det ju inte att användas.” 
 
Personerna som deltog i de öppna intervjuerna uttryckte generellt att de upplever 
informationssäkerhet som en viktig fråga för den administrativa verksamheten och att 
det är ett område där det är viktigt att ta ytterligare initiativ om organisationen inte 
redan arbetar aktivt med frågan. Framförallt så poängteras ofta vikten av att 
säkerställa informationens riktighet och tillgänglighet för att upprätthålla alla de 
tjänster som kommunen tillhandahåller. Många ser inte konfidentialitet som lika 
viktigt eftersom kommuner till stor del ska vara transparenta och informationen 
tillgänglig. En person uttryckte följande angående informationssäkerhet inom den 
administrativa verksamheten: ”Riktigheten av information är mycket viktigt för oss 
men mycket av vår information är offentlig. De strikta riktlinjerna om vem du delar 
information med och så finns inom vissa områden inom kommuner, men främst inom 
de administrativa aktiviteterna handlar det om att rätt personer har rätt rättigheter 
och att informationen är korrekt så att ingen kan förvanska informationen.” 
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6. Analys av resultat 

I det här kapitlet analyseras tidigare presenterade resultat för att identifiera likheter 
och skillnader mellan de undersökta kommunerna. Förutom att identifiera intressanta 
faktorer som har påverkat den nuvarande informationssäkerhetsnivån framförs även 
förslag som kan användas för att förbättra informationssäkerheten. 

6.1 Nuvarande informationssäkerhetsnivå 

Informationssäkerhetsnivån varierar mellan de olika kommunerna vilket är förväntat 
eftersom de har kommit olika långt i sitt arbete med informationssäkerhet och 
dessutom arbetar på olika tillvägagångssätt inom området. Det är baserat på resultaten 
möjligt att se en övergripande bild av informationssäkerhetsnivån och de områden där 
det finns en förbättringspotential.  

6.1.1 Riktlinjer och rutiner 

Alla kommuner har till viss del arbetat med informationssäkerhet och de flesta har 
använt material som BITS. Kommunerna är överlag starka på säkerhetspolicyområdet 
då två av tre kommuner har en fullständig säkerhetspolicy. Den tredje kommunen har 
inte en definierad säkerhetspolicy men har inte ignorerat frågan utan arbetar aktivt 
med att utveckla en sådan. Den mest tydliga skillnaden mellan kommunerna är att 
kommun C som saknar säkerhetspolicy inte har en egen IT-avdelning utan delar denna 
med andra kommuner. En faktor som de som intervjuats från verksamheten upplever 
har försenat framtagandet av policyn och generellt försämrat kommunikationen med 
IT-avdelningen rörande informationssäkerhetsfrågor. Att kommunerna ofta är bra på 
detta område indikerar att de har tagit initiativ och påbörjat arbetet med 
informationssäkerhet, då säkerhetspolicyn är en av de vanligaste och mest 
grundläggande rutinerna som en organisation kan implementera (Merete Hagen et al., 
2008). 
 
Resultaten är generellt bättre för de områden i gapanalysen som är tekniskt inriktade 
och de som besvarats av IT-ansvariga jämfört med de riktlinjer som berör policys och 
rutiner som besvarats av användare eller verksamhetsansvariga. Användarna inom 
verksamheterna är ofta inte medvetna om vilka rutiner som finns dokumenterade utan 
relaterar huvudsakligen till deras nuvarande arbetssätt när de besvarar materialets 
frågor. Att formella rutiner inte efterlevs är ett problem som har belysts i tidigare 
forskning av bland annat von Solms (2005) som argumenterar för att kontroll av 
efterlevnad bör vara en fundamental del av organisationers säkerhetsarbete. I detta fall 
finns det ett tydligt samband då ingen av kommunerna arbetar aktivt med att 
kontrollera att riktlinjer efterlevs eller driver kontinuerliga utbildningsprogram för att 
informera användare om gällande riktlinjer och generellt om informationssäkerhet. 
Utbildning av användare är enligt Merete Hagen et al. (2008) en av de mest tids- och 
resurskrävande organisatoriska säkerhetsåtgärderna som även kräver ett väl 
fungerande informationssäkerhetsarbete. Alla dessa faktorer bidrar förmodligen till 
att kommunerna i denna undersökning har brister i detta område. 
 
Det är även möjligt att kommunerna inte har dokumenterade riktlinjer för de mer 
specifika områdena som hantering av flyttbara lagringsmedier eller mobilt 
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distansarbete eftersom de inte har arbetat efter gapanalysen och därför inte 
implementerat alla riktlinjer som materialet omfattar. Kommunerna saknar bortsett 
från säkerhetspolicy ofta mer specifika dokumenterade rutiner. Syftet med policys och 
riktlinjer är att användare skall hantera information och resurser på ett säkert sätt (von 
Solms, 2005). Att kommunerna delvis bortser från detta och istället litar på att 
användare skall agera korrekt utan att riktlinjer finns medför en ökad risk att problem 
uppstår. Alternativt har de riktlinjer men inte arbetat med att införa dessa i 
verksamheten och riktlinjerna är därför inte kända för ansvariga och användare. Detta 
är tydligt speciellt rörande åtkomstpolicyn då enbart en av kommunerna har 
dokumenterade övergripande riktlinjer som berör åtkomst. Åtkomst till information 
är något som är viktigt att reglera även i kommuners administrativa verksamhet där 
stora mängder och varierade typer av information hanteras. Därför är det förvånande 
att två kommuner saknar denna riktlinje. Att användare och verksamhetsansvariga 
inte säkert vet hur en incident bör rapporteras och hanteras vilket var fallet i två av tre 
kommuner tyder på att det finns brister i kommunikationen mellan ledning, IT-
avdelning och slutanvändare. Den kommun där incidenthanteringsrutinerna var 
kända var den minsta kommunen. Det är också den kommunen där ledningen hade 
tagit tydligast initiativ för att arbeta med informationssäkerhet. Det är förmodligen 
inte fallet att mindre kommuner har bättre informationssäkerhet men 
kommunikationen mellan olika parter kan vara enklare på grund av den mindre och 
mer centraliserade organisationen. 
 
Baserat på svaren är det tydligt att kommunerna anser att de är mycket bra på 
efterlevnadsfrågorna. Kommunerna har dokumenterade rutiner och ett definierat 
ansvar för att hantera personuppgiftsfrågor genom att tillsätta ombud för området. 
Kommunerna har även dokumenterat ansvar för att informationssystem efterlever 
gällande författningskrav. Att kommunerna uppnår bra resultat för området är positivt 
men inte oväntat eftersom riktlinjerna är förankrade i lagar som personuppgiftslagen 
som kräver en viss skyddsnivå.  

6.1.2 Organisatoriska aspekter 

Faktorer som har en inverkan på informationssäkerheten i en verksamhet är 
ansvarsfördelning och ledningens involvering i informationssäkerhetsarbetet. MSB 
(2011a, s. 7) skriver följande angående framgångsfaktorer vid införandet av ett LIS:  

Ledningen måste också aktivt stödja arbetet med informationssäkerhet 
genom att föra upp frågorna på agendan i olika sammanhang, 
kontinuerligt följa arbetet och ge det tillräckliga resurser samt ge ansvar 
och befogenheter till de berörda parterna.  

Att kommunernas informationssäkerhetsnivå har påverkats av ledningens aktivitet 
och engagemang i frågan är därför mycket troligt. I två av kommunerna ligger ansvaret 
för att upprätthålla informationssäkerheten hos en ledningsgrupp jämfört med den 
tredje kommunen där IT-enheten har allt ansvar och ledningen hittills inte har 
involverats i området. Trots att två kommuner har ansvariga ledningsgrupper är det 
bara en av dessa som har arbetat aktivt med informationssäkerhet. I den kommunen 
där ledningen är mest involverad känner ansvariga till bland annat kontinuitetsplaner 
och incidenthanteringsrutiner. Det är den enda kommunen som har regelbunden 
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extern rådgivning, mest omfattande övningar och den kommunen som generellt 
uppnår högst efterlevnad mot materialet.  
 
Alla undersökta kommuner har arbetat med att identifiera och förteckna tillgångar i 
verksamheten. Det är från resultaten dock svårt att bedöma hur kompletta eller 
uppdaterade dessa förteckningar är då både kommun A och C anger att detta är något 
som finns i viss utsträckning men att inte alla tillgångar har identifierats. I t.ex. 
kommun C har arbetet påbörjats men inte slutförts, vilket indikerar att det kan vara 
svårt för kommunerna att slutföra och sedan följa upp dessa processer. För de 
tillgångar som har identifierats finns det dock generellt ett definierat ansvar då 
kommunerna ofta utser systemägare eller liknande inom verksamheten som ansvarar 
för information och system. 
 
Även kontinuitetsplaner är något som alla kommuner har arbetat med men 
omfattningen och utvecklingen av dessa varierar. Kommunernas kontinuitets och 
beredskapsplaner omfattar generellt verksamhetskritiska system där det finns 
återställningsrutiner och reservarrangemang. Den största skillnaden är hur 
utformning, uppdatering och tester av planerna hanteras. Två av kommunerna har 
definierat ett ansvar för att utforma och uppdatera de planer som finns. Kommun A 
har inte definierat detta vilket resulterar i att det är oklart hur omfattande, 
uppdaterade och aktuella planerna är, planerna har förutom tekniska tester inte 
testats. Dessa problem kan leda till att planerna inte är användbara eller aktuella vid 
en verklig incident. Övriga kommuner som har en tydligare ansvarsfördelning 
genomför mer omfattande och regelbundna tester och uppdaterar planerna med 
regelbundna tidsintervall eller vid förändring i verksamheten. 

6.1.3 Tekniska aspekter 

De tidigare nämnda tekniska områdena där kommunerna uppnår en god 
efterlevnadsnivå omfattar kapitlen driftsäkerhet och anskaffning, utveckling och 
underhåll av system. Att kommunerna har bra kontroll över de rent tekniska 
aspekterna som involverar bland annat skydd mot skadlig kod, säkerhetskopiering, 
övervakning, programrestriktioner och hantering av tekniska sårbarheter är positivt 
då det är en viktig del av informationssäkerheten. De tekniska delarna av materialet är 
relativt IT-centriska och det är områden som IT-avdelningarna ofta hanterar internt 
utan att involvera övrig verksamhet vilket leder till att dessa områden ofta är mer 
utvecklade än övriga. Den mest tydliga bristen inom dessa områden är 
åtkomsthanteringen då åtkomsträttigheter till system ofta inte granskas tillräckligt 
regelbundet utan enbart vid förändring i anställning. Avsaknaden av regelbundna 
granskningar kan handla om otillräckliga resurser men periodisk granskning är något 
som bör övervägas. Samma tendens fortsätter även för de mindre tekniska områdena 
som IT-avdelningarna ansvarar för. Det här exemplifieras av den fysiska säkerheten 
där samtliga kommuner uppnår en mycket hög efterlevnad. Ett liknande område är 
hantering av informationssäkerhetsincidenter då de två IT-avdelningarna som 
besvarade frågan har tydliga rutiner för att hantera och följa upp incidenter. Detta löser 
dock inte problemet att det i två av tre kommuner är oklart hur incidenter bör 
rapporteras. Undantaget till detta är krypteringspolicy som saknas i två kommuner 
vilket åter igen indikerar avsaknaden av dokumenterade riktlinjer och rutiner. 
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6.2 Förbättringsförslag 

Resultat och tidigare analys visar att det finns områden där det finns potential för att 
förbättra informationssäkerheten och som en del av arbetet har förslag tagits fram som 
kan användas för detta. Kommunerna är idag relativt bra på de tekniska områdena och 
det mest tydliga är att kommunerna bör arbeta mer för att nuvarande organisatoriska 
åtgärder efterlevs. För att förbättra användares kännedom angående gällande rutiner 
och goda seder rörande bland annat lösenordshantering bör kommunerna utbilda 
användare kontinuerligt och regelbundet. Det här kan vara ett årligt utbildningstillfälle 
där användarna involveras aktivt genom t.ex. en föreläsning. När användare och 
ansvariga inte aktivt informeras om informationssäkerhet finns det en risk att 
styrdokument förblir oanvända och att goda seder inte tillämpas i den dagliga 
verksamheten. En situation som resultaten visar är vanligt förekommande i de 
undersökta kommunerna.  
 
Kommunerna bör även sträva efter att involvera en ledningsgrupp knuten till 
verksamheten i informationssäkerhetsarbetet. Att involvera ledningen är ett välkänt 
koncept från LIS och det är något som kan användas till större del av kommunerna för 
att göra informationssäkerhet till en mer naturlig del av den dagliga verksamheten 
(MSB, 2011a). Detta gäller främst den kommunen där IT-avdelningen idag har allt 
ansvar för informationssäkerheten då två av de tre kommuner som undersökts har en 
sådan ledningsgrupp men det är bara en av dessa som faktiskt har arbetat aktivt med 
frågan. Det är lika viktigt att ledningsgruppen som har ansvar faktiskt arbetar med 
viktiga frågor som kontroll av efterlevnad och extern granskning och resultaten visar 
att det finns tydliga skillnader mellan den kommunen där ledningen arbetar aktivt med 
informationssäkerhet och de övriga. 
 
Informationssäkerhetsnivån har utvärderats mot ISO/IEC-27002 genom en 
gapanalys. För att kommunerna skall kunna uppnå en högre efterlevnadsnivå mot 
materialet krävs det att de rutiner som finns dokumenteras i större utsträckning. 
Avsaknaden av dokumenterade rutiner påverkar inte enbart efterlevnadsnivån mot 
materialet negativt utan det är något som är viktigt för den faktiska säkerheten då dessa 
visar att informationssäkerhet är viktigt och utgör en referenspunkt för vad som gäller 
och är acceptabelt för ansvariga och användare. Resultaten indikerar att det är svårt 
för kommunerna att införa samt uppdatera dokumenterade rutiner och eftersom det 
berör en stor del av informationssäkerheten är det viktigt kommunerna arbetar för att 
åtgärda problemet. 
 
Det är svårare att ge konkreta förbättringsförslag för de tekniska områdena då de 
undersökta avdelningarna generellt uppnår en acceptabel efterlevnadsnivå för dessa 
kapitel. Generellt är det minde detaljer som noterats i resultaten som kan föras fram 
som potentiella förbättringsområden. Mindre men fortfarande vanliga problem är t.ex. 
relaterade till lösenordstilldelning som att oskyddad e-post ofta används som 
leveransmetod samt att skriftliga förbindelser och kvittering kan användas i större 
utsträckning. Liknande åtgärder kan tas som att mer regelbundet och rutinmässigt 
kontrollera åtkomsträttigheter till system, speciellt för privilegierade rättigheter och 
kritiska system. 
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7. Slutsatser 

Den här studien har haft syftet att undersöka hur ett urval av Skaraborgs kommuner 
och deras administrativa verksamhet uppnår de riktlinjer för informationssäkerhet 
som finns i standarden ISO/IEC-27002. För att besvara frågeställningen har en 
kvalitativ studie genomförts i tre kommuner, i varje kommun har en gapanalys direkt 
kopplad till standarden använts. Från resultaten och den efterföljande analysen kan 
flera slutsatser dras rörande informationssäkerhetsnivå och säkerhetsarbete i den 
administrativa verksamheten. Arbetets frågeställning besvaras tydligt genom figur 3, 
4 och 5 som visar den genomsnittliga efterlevnadsnivån för respektive kommun. 
Efterlevnaden för de olika kommunerna varierar men den kommunen som har bäst 
resultat uppnår en acceptabel efterlevnad för 10 av 14 utvärderade kapitel. Slutsatsen 
baserat på resultaten är att det finns områden där kommunerna har tillräckliga 
säkerhetsåtgärder men också områden där det finns en förbättringspotential. 

 
 Samtliga deltagande kommuner har tagit ett initiativ för informationssäkerhet 

genom att arbeta med material som BITS. Två av tre kommuner har utvecklat 
grundläggande säkerhetsåtgärder som informationssäkerhetspolicy. För att 
efterleva kraven som ställs från gapanalysen krävs det att kommunerna till 
större utsträckning definierar och dokumenterar riktlinjer och rutiner. 

 Användare och verksamhetsansvariga upplever ofta svårigheter att veta om det 
finns dokumenterade riktlinjer. Kommunerna bör fokusera mer på att 
kontinuerligt utbilda användare då de i dagsläget ofta enbart får information 
som en introduktion till tjänst. 

 Kommunerna är generellt bättre på de tekniska områdena än de organisatoriska 
och policyrelaterade. Baserat på frågor besvarade av IT-ansvariga framstår det 
tydligt att det finns väl definierade rutiner och en generellt högre nivå för de 
mer tekniska riktlinjerna. Något som överensstämmer med tidigare forskning 
då det är områden som sedan länge är kända som viktiga för 
informationssäkerhet. 

 
Studiens resultat är huvudsakligen i linje med den tidigare forskning som tas upp i 
relaterade arbeten då kommunerna har implementerat centrala grundläggande 
säkerhetsåtgärder samtidigt som det som tidigare nämnt finns en förbättringspotential 
speciellt relaterad till efterlevnad, riktlinjer och rutiner. Förutom de slutsatser som har 
dragits knutna till säkerhetsnivån har arbetet resulterat i flera intressanta insikter, 
bland annat från de öppna intervjuer som genomförts utöver gapanalysen. Majoriteten 
av de som intervjuats anser att informationssäkerhet är viktigt och ett område där 
ytterligare initiativ behövs. Samtidigt anser de ofta att deras kommun är normal och 
jämförbar med andra kommuner rörande informationssäkerhet. Det är inte ett område 
som ignoreras av kommunerna men det är inte heller ett område där kommunerna i 
dagsläget arbetar tillräckligt aktivt. Utöver detta har arbetet gett ökad insikt kring 
gapanalysen som verktyg, dess funktion inom kommunal verksamhet och hur den 
eventuellt kan utvecklas för att fungera bättre. 
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8. Diskussion 

Studien har undersökt området informationssäkerhet inom ett urval av Skaraborgs 
kommuner och deras administrativa verksamheter. Resultaten ger en helhetsbild av 
informationssäkerheten inom respektive organisation och visar att det finns ett flertal 
områden där kommunerna har tillräckliga säkerhetsåtgärder. Samtidigt lyfts 
problematiska områden för kommunerna fram som främst är relaterade till 
dokumenterade rutiner och utbildning. Dessa områden verkar vara svåra för 
kommunerna att hantera effektivt utan ett systematiskt säkerhetsarbete, baserat på 
standarder eller ett LIS. Kommunerna har dock inte lyckats ta till sig nya material som 
Metodstödet utan använder fortfarande äldre material som BITS. Något som möjligtvis 
kan bero på att kommunerna inte lägger tillräckliga resurser på säkerhetsarbetet för 
att ta till sig ett nytt och mer omfattande material. En nämnvärd begränsning är att 
endast tre kommuner undersöktes. Studien och resultaten skulle kunnat vara mer 
omfattande och förbättrats genom att inkludera fler kommuner. Detta var dock inte 
möjligt med den valda metoden, den relativt djupgående datainsamlingen i varje 
kommun och den givna tidsramen. 

8.1 Samhälleliga aspekter 

Arbetet har fokuserats mot kommuner som är ett viktigt organ i samhället då de som 
tidigare nämnt i sektion 2.4 ansvarar för viktiga tjänster och viktig information. Av 
Sveriges 290 kommuner är minde kommuner vanligt förekommande, två av de tre 
kommuner som deltog i studien har mindre än 30 000 invånare vilket innebär att 
studien är fokuserad på kommuner som har en vanligt förekommande storlek. Ur ett 
samhälleligt perspektiv kan studien därför ge en indikation om aktuella utmaningar 
och förbättringsmöjligheter som finns för mindre och medelstora kommuner rörande 
informationssäkerhet. Informationssäkerhet är en mycket aktuell fråga för Sveriges 
kommuner och det har tagits flera initiativ från bland annat MSB för att kommuner 
ska arbeta mer inom området. MSB som driver frågan anser att kommunerna bör 
införa LIS och då använda den gapanalys som tillämpades i det här arbetet (MSB, 
2012). Resultaten från arbetet indikerar att verktyget kan behöva förbättras då det 
finns en viss problematik i att använda ett för generiskt verktyg i en kommunal 
verksamhet. Om alla Sveriges kommuner skall använda gapanalysen för att på egen 
hand utvärdera informationssäkerheten bör verktyget vara välanpassat, fungerande 
och effektivt. Det måste även finnas en tillräcklig kompetens inom verksamheten för 
att kunna använda verktyget korrekt. Det kan därför vara nödvändigt att förtydliga, 
anpassa och vidareutveckla verktyget mot denna verksamhet om det skall användas i 
sådan stor utsträckning. Kommunerna har i dagsläget inget krav att nå en godtagbar 
efterlevnad för de områden som gapanalysen tar upp men materialet ger en tydlig 
indikation på vad som kan räknas som tillräcklig informationssäkerhet. 

8.2 Etiska aspekter 

Kommunerna som deltog i studien deltar även i ett större projekt för kartläggning av 
informationssäkerhet i kommuner. Kommunerna var positiva till att delta i studien 
men på grund av deltagandet i det större projektet var de till viss del tvingade att delta 
i studien. Det är även möjligt att vissa intervjupersoner inte deltog helt frivilligt då 
deltagande i studien i vissa fall blev delegerat av ansvariga chefer. Om en person inte 
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deltog av fri vilja utan på grund av att de blev tillsagda att delta kan det möjligtvis ses 
som ett etiskt problem. De flesta var dock positiva till intervjun och de var inte heller 
tvingade att besvara frågorna. Detta kan till viss del ha påverkat resultaten negativt om 
personernas svar har påverkats, vilket är möjligt om de inte vill avslöja känsliga 
problem eller detaljer, speciellt om ansvariga och medarbetare är medvetna om vilka 
personer i organisationen som har deltagit i studien. Intervjuerna har dock genomförts 
i linje med de etiska aspekter som tas upp i sektion 4.1.3 och i de flesta fall förekom 
inte information som potentiellt kan ses som känslig eller skadlig för den svarande. 

8.3 Vetenskapliga aspekter 

Arbetet fokuserar på ett område som tidigare enbart har undersökts i begränsad 
utsträckning och resultaten ger en inblick i informationssäkerheten i ett urval av 
kommuner inom en region och ett verktyg som kan användas för att utvärdera och 
utveckla informationssäkerhet. Studien har visat att de deltagande kommunerna 
behöver utveckla sin informationssäkerhet inom flera områden för att nå en acceptabel 
efterlevnadsnivå baserad på ISO/IEC-27002. Resultaten från undersökningen visar de 
svårigheter och utmaningar som kommunerna möter i sitt arbete med 
informationssäkerhet och att kommunerna bör fokusera mer på rutiner och 
organisatoriska aspekter då dessa områden ofta är eftersatta de mer tekniska 
områdena. Vanliga problem som upptäcktes är relaterade till att mer specifika 
riktlinjer än säkerhetspolicyn ofta saknas och säkerhetsmedvetenhet då både 
användare och ansvariga ofta har bristande kunskap angående de rutiner som faktiskt 
finns. Genom att åtgärda dessa problem kan säkerheten generellt förbättras utan 
tekniska medel.  
 
Resultaten stämmer huvudsakligen överens med tidigare forskning inom kommuner 
av bland annat Previtali och Bof (2009) då säkerhetsbrister inom flera områden har 
identifierats. Till skillnad från denna tidigare studie visar resultaten i detta arbete att 
bristerna främst är administrativa och organisatoriska snarare än tekniska. Detta kan 
delvis bero på att kommunerna som tidigare nämnt arbetar med BITS som är ett 
material som är mer inriktat mot IT- och systemsäkerhet snarare är 
informationssäkerhet i hela organisationen (MSB, 2011a).  De tekniska aspekterna som 
undersökts i denna studie är dock huvudsakligen grundläggande delar av det tekniska 
skyddet som t.ex. hur system skyddas från skadlig kod, vilka rutiner det finns kring 
säkerhetskopiering och rättighetshantering. För att upptäcka mer komplexa problem 
relaterade till system- och nätverkssäkerhet som felkonfigurerade system eller 
säkerhetsbrister i programvaror krävs en mer djupgående undersökning. En sådan 
undersökning skulle kunna bestå av penetrationstester för att hitta svårupptäckta 
tekniska problem (Bechtsoudis & Skavlos, 2012). 
 
För att utvärdera informationssäkerheten användes Metodstödets gapanalys och 
genom de öppna intervjuerna ger studien även en viss insikt i verktygets funktion inom 
den administrativa verksamheten och en indikation om att det generella verktyget bör 
gå att anpassas och förbättras för kommunal verksamhet. Något som skulle ha kunnat 
förbättra studien är om undersökningen skulle ha omfattat alla gapanalysens riktlinjer 
och inte enbart de som i materialet är markerade som kritiska. Begränsningen till de 
kritiska riktlinjerna innebär att vissa områden undersöktes relativt kortfattat och att 
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potentiella säkerhetsproblem relaterade till icke-kritiska riktlinjer inte upptäckts. 
Detta kan ha påverkat områden som den fysiska säkerheten där kommunerna i denna 
studie uppnår ett mycket bra resultat. I det tidigare arbetet av Danielsson (2012) 
genomfördes en mer djupgående undersökning av den fysiska säkerheten som 
identifierade flera säkerhetsbrister. Det är möjligt att den fysiska säkerheten har 
förbättrats men också att riktlinjer där problem finns i inte inkluderats i studien 
eftersom de inte är kritiska. Begränsningen var dock nödvändig för att kunna inkludera 
alla standardens områden i undersökningen. Det är viktigt att ha detta i åtanke när 
resultaten utläses då resultaten till viss del kan vara missvisande, eftersom det kan 
finnas brister som inte har upptäckts. Det intervjubaserade tillvägagångssättet kan 
också nämnas som en nackdel då resultaten är beroende av att den som intervjuas är 
ärlig och har tillräcklig kunskap för att besvara frågorna. Resultaten är till stor del 
baserade på hur personerna inom verksamheterna ser på sin säkerhet och sina rutiner 
eftersom inga ytterligare kontroller av policys eller styrdokument har genomförts. 
 
Arbetets huvudsakliga bidrag är att det har gett en inblick i informationssäkerheten i 
kommuner och deras administrativa verksamhet. Samt uppmärksammat hur 
säkerhetsansvariga, systemadministratörer eller andra kan utvärdera och förbättra 
den nuvarande informationssäkerheten genom att arbeta efter standarder med hjälp 
av en gapanalys. Något som är användbart för deltagande kommuner men även andra 
kommuner och företag som står inför liknande utmaningar. 

8.4 Framtida arbete 

Ett förslag till framtida arbete är att undersöka kommunernas informationssäkerhet i 
en djupare eller bredare studie. Den här studiens djup var begränsat då enbart de 
kritiska riktlinjerna i ISO/IEC-27002 omfattades. Ett framtida arbete skulle kunna 
fokusera mer på ett specifikt område i standarden genom att inkludera alla riktlinjer. 
Det föreslagna arbetet skulle resultera i en mer riktad och grundläggande 
undersökning samtidigt som riktlinjernas användbarhet i kommunal verksamhet kan 
utvärderas. En bredare kvantitativ studie kan även genomföras inom området. Denna 
studie skulle få ett större omfång då fler kommuner skulle kunna inkluderas i 
datainsamlingen. En helt annan möjlighet är att undersöka hur gapanalysen som 
material kan effektiviseras och förbättras eller att utveckla ett digitaliserat verktyg för 
genomförande av gapanalysen. 
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Bilaga A – Svarslista kommun A 

Poängsystem för riktlinjer (baseras på resultat från nivåstyrande frågor): 
0 = Oacceptabelt (Ingen efterlevnad) 
0,5 
1 = Risk (Bristfällig efterlevnad) 
1,5 
2 = Liten risk (Acceptabel efterlevnad) 
2,5 
3 = Mycket liten risk (Stor efterlevnad)  
 
Poängsättning är baserad på genomförandes bedömning baserat på de svar som 
kommit in för riktlinjernas nivåstyrande frågor.  
 
Nr. Kapitel Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

    

5. Säkerhetspolicy 3  

5.1.1 Informationssäkerhetspolicy  3 

    

6 Organisation av informationssäkerheten 1,8  

6.1 Intern organisation 1,9  

6.1.1 Ledningens engagemang för 

informationssäkerhet 

 1,5 

6.1.3 Tilldelning av ansvar för informationssäkerhet  1 

6.1.4 Godkännandeprocess för 

informationsbehandlingsresurser 

 2,5 

6.1.9 Oberoende granskning av informationssäkerhet  2,5 

6.1.10 Uppdelning av arbetsuppgifter (Tidigare 10.1.3)  2 

6.2 Utomstående parter 2  

6.2.1 Identifiering av risker med utomstående parter   2 

6.2.3 Hantering av säkerhet i tredje partsavtal  2 

6.3 Mobil datoranvändning och distansarbete 

(Flyttad från kap 11.7) 

1,5  
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6.3.1 Mobil datoranvändning och kommunikation 

(Tidigare 11.7.1) 

  1,5 

    

7. Hantering av tillgångar 2  

7.1 Ansvar för tillgångar 2,5  

7.1.1 Förteckning över tillgångar   2,5 

7.1.4 Klassificering av Information (Riktlinjer för 

klassificering) 

  2,5 

7.1.6 Hantering av media  

(flyttad från kap 10.7) 

1,5  

7.1.7 Hantering av flyttbara datamedia (tidigare 

10.7.1) 

  1,5 

7.1.8 Fysiska media under transport (tidigare 10.8.3)  1,5 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

8 Personalresurser och säkerhet 1,6  

8.1.2 Kontroll av personal   2 

8.2.2 Informationssäkerhetsmedvetande, utbildning 

och övning 

  1 

8.3.3 Indragning av åtkomsträttigheter   2 

    

9 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 2,8  

9.1 Säkrade utrymmen 2,6  

9.1.1 Skalskydd  3 

9.1.2 Tillträdeskontroll  2 

9.1.4 Skydd mot externa hot och miljöhot  3 

9.2 Skydd av utrustning 3  

9.2.6 Säker avveckling och återanvändning av 

utrustning 

 3 



43 

    

10. Driftsäkerhet (Anpassad) 2,6  

10.1 Driftsrutiner och driftansvar 2,25  

10.1.1 Dokumenterade driftsrutiner  2 

10.1.2 Ändringshantering  2,5 

10.1.4 Uppdelning av utvecklings- test- och 

driftresurser 

 2,5 

10.3.2 Systemgodkännande  2 

10.4 Skydd mot skadlig kod 2,5  

10.4.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig kod  2,5 

10.5 Säkerhetskopiering 2,5  

10.5.1 Säkerhetskopiering av information  2,5 

10.10 Övervakning 2,5  

10.10.4 Administratörs och operatörsloggar  2,5 

10.11 Styrning av driftsystem 

(flyttad från kap 12) 

3  

10.11.1 Installation av programvara i drift 

(tidigare 12.4.1) 

 3 

10.12 Hantering av tekniska sårbarheter 

(flyttad från kap 12) 

3  

10.12.1 Skydd för tekniska sårbarheter (tidigare 12.6.1)  3 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

11 Styrning av åtkomst (Anpassad) 1,6  

11.1 Verksamhetskrav på styrning av åtkomst 1  

11.1.1 Åtkomstpolicy  1 

11.2 Styrning av användares åtkomst 1,9  

11.2.1 Användarregistrering  2,5 
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11.2.2 Hantering av särskilda rättigheter  2 

11.2.3 Lösenordshantering  1,5 

11.2.4 Granskning av användares åtkomsträttigheter  1,5 

11.5 Styrning av åtkomst till operativsystem 2  

11.5.1 Begränsning av åtkomst till information 

(Tidigare 11.6.1) 

 2 

11.5.2 Säker påloggningsrutin (Tidigare 11.5.1)  2 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

12 Anskaffning, utveckling och underhåll av 

informationssystem (Anpassad) 

2  

12.1 Säkerhetskrav på informationssystem 2,5  

12.1.1 Analys och specifikation av säkerhetskrav  2,5 

12.4 Testdata  2  

12.4.2 Skydd av testdata  2 

12.5 Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser 1,75  

12.5.1 Rutiner för ändringshantering  1,5 

12.5.5 Utlagd programvaruutveckling  2 

    

13 Hantering av 

informationssäkerhetsincidenter 

1,75  

13.1.1 Rapportering av informationssäkerhetshändelser  1 

13.2.1 Ansvar och rutiner  2,5 

    

14 Kontinuitetsplanering för verksamheten 1,2  

14.1 Informationssäkerhetsaspekter på 

kontinuitetsplanering för verksamheten 

1,2  

14.1.1 Att inkludera informationssäkerhet i 

verksamhetens kontinuitetsplaneringsprocess 

 1 
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14.1.3 Utveckling och införande av kontinuitetsplaner 

innefattandeinformationssäkerhet 

 2 

14.1.5 Test, underhåll och omprövning av 

kontinuitetsplaner 

 0,5 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

15. Efterlevnad 2,6  

15.1.1 Identifiering av tillämplig lagstiftning   3 

15.1.4 Skydd av personuppgifter   3 

15.2.2 Kontroll av teknisk efterlevnad  2 

    

16. Leverantörsrelationer (Nytt kapitel) 1,75  

16.1 Informationssäkerhet i leverantörsrelationer  

(Ny sektion ersätter 10.2) 

1,75  

16.1.1 Hantering av säkerhet inom leverantörsavtal (Ny 

fråga ersätter 10.2.1) 

 2 

16.1.2 Försörjningskedja för informations- och 

kommunikationsteknologi (Ny fråga ersätter 

10.2.1) 

 1,5 

    

17. Kommunikationssäkerhet (Nytt kapitel) 3  

17.1.1 Nätverkssegmentering (Tidigare 11.4.5)  3 

    

18 Krypteringsteknik (Nytt kapitel) 2  

18.1.1 Krypteringspolicy (Tidigare 12.3.1)  2 
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Bilaga B – Svarslista kommun B  

Se bilaga A för poängsystem. 
Nr. Kapitel Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

    

5. Säkerhetspolicy 3  

5.1.1 Informationssäkerhetspolicy  3 

    

6 Organisation av informationssäkerheten 1,6  

6.1 Intern organisation 2,6  

6.1.1 Ledningens engagemang för 

informationssäkerhet 

 3 

6.1.3 Tilldelning av ansvar för informationssäkerhet  3 

6.1.4 Godkännandeprocess för 

informationsbehandlingsresurser 

 2,5 

6.1.9 Oberoende granskning av informationssäkerhet  3 

6.1.10 Uppdelning av arbetsuppgifter (Tidigare 10.1.3)  2 

6.2 Utomstående parter 0,75  

6.2.1 Identifiering av risker med utomstående parter   1,5 

6.2.3 Hantering av säkerhet i tredje partsavtal  0 

6.3 Mobil datoranvändning och distansarbete 

(Flyttad från kap 11.7) 

1,5  

6.3.1 Mobil datoranvändning och kommunikation 

(Tidigare 11.7.1) 

  1,5 

    

7. Hantering av tillgångar 1,6  

7.1 Ansvar för tillgångar 2  

7.1.1 Förteckning över tillgångar   2,5 
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7.1.4 Klassificering av Information (Riktlinjer för 

klassificering) 

 1,5 

7.1.6 Hantering av media  

(flyttad från kap 10.7) 

1,25  

7.1.7 Hantering av flyttbara datamedia (tidigare 

10.7.1) 

  1 

7.1.8 Fysiska media under transport (tidigare 10.8.3)  1,5 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

8 Personalresurser och säkerhet 2,2  

8.1.2 Kontroll av personal   2 

8.2.2 Informationssäkerhetsmedvetande, utbildning 

och övning 

  1,5 

8.3.3 Indragning av åtkomsträttigheter   3 

    

9 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 2,8  

9.1 Säkrade utrymmen 2,6  

9.1.1 Skalskydd  3 

9.1.2 Tillträdeskontroll  2 

9.1.4 Skydd mot externa hot och miljöhot  3 

9.2 Skydd av utrustning 3  

9.2.6 Säker avveckling och återanvändning av 

utrustning 

 3 

    

10. Driftsäkerhet (Anpassad) 2,56  

10.1 Driftsrutiner och driftansvar 2,37  

10.1.1 Dokumenterade driftsrutiner  2 

10.1.2 Ändringshantering  2,5 
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10.1.4 Uppdelning av utvecklings- test- och 

driftresurser 

 2,5 

10.3.2 Systemgodkännande  2,5 

10.4 Skydd mot skadlig kod 2,5  

10.4.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig kod  2,5 

10.5 Säkerhetskopiering 2,5  

10.5.1 Säkerhetskopiering av information  2,5 

10.10 Övervakning 2,5  

10.10.1 Administratörs och operatörsloggar  2,5 

10.11 Styrning av driftsystem 

(flyttad från kap 12) 

3  

10.11.1 Installation av programvara i drift 

(tidigare 12.4.1) 

 3 

10.12 Hantering av tekniska sårbarheter 

(flyttad från kap 12) 

2,5  

10.12.1 Skydd för tekniska sårbarheter (tidigare 12.6.1)  2,5 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

11 Styrning av åtkomst (Anpassad) 2  

11.1 Verksamhetskrav på styrning av åtkomst 2  

11.1.1 Åtkomstpolicy  2 

11.2 Styrning av användares åtkomst 2,1  

11.2.1 Användarregistrering  2,5 

11.2.2 Hantering av särskilda rättigheter  2,5 

11.2.3 Lösenordshantering  2 

11.2.4 Granskning av användares åtkomsträttigheter  1,5 

11.5 Styrning av åtkomst till operativsystem 2  

11.5.1 Begränsning av åtkomst till information 

(Tidigare 11.6.1) 

 2 
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11.5.2 Säker påloggningsrutin (Tidigare 11.5.1)  2 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

12 Anskaffning, utveckling och underhåll av 

informationssystem (Anpassad) 

2,4  

12.1 Säkerhetskrav på informationssystem 3  

12.1.1 Analys och specifikation av säkerhetskrav  3 

12.4 Testdata 2,5  

12.4.2 Skydd av testdata  2,5 

12.5 Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser 1,75  

12.5.1 Rutiner för ändringshantering  2,5 

12.5.5 Utlagd programvaruutveckling  1 

    

13 Hantering av 

informationssäkerhetsincidenter 

2,25  

13.1.1 Rapportering av informationssäkerhetshändelser  2 

13.2.1 Ansvar och rutiner  2,5 

    

14 Kontinuitetsplanering för verksamheten 2,5  

14.1 Informationssäkerhetsaspekter på 

kontinuitetsplanering för verksamheten 

2,5  

14.1.1 Att inkludera informationssäkerhet i 

verksamhetens kontinuitetsplaneringsprocess 

 3 

14.1.3 Utveckling och införande av kontinuitetsplaner 

innefattandeinformationssäkerhet 

 2,5 

14.1.5 Test, underhåll och omprövning av 

kontinuitetsplaner 

 2 
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15 Efterlevnad 2,6  

15.1.1 Identifiering av tillämplig lagstiftning   3 

15.1.4 Skydd av personuppgifter   3 

15.2.2 Kontroll av teknisk efterlevnad  2 

    

16. Leverantörsrelationer (Nytt kapitel) 1,5  

16.1 Informationssäkerhet i leverantörsrelationer  

(Ny fråga ersätter 10.2.1) 

1,5  

16.1.1 Hantering av säkerhet inom leverantörsavtal (Ny 

fråga ersätter 10.2.1) 

 2 

16.1.2 Försörjningskedja för informations- och 

kommunikationsteknologi (Ny fråga ersätter 

10.2.1) 

 1 

    

17. Kommunikationssäkerhet (Nytt kapitel) 2,5  

17.1.1 Nätverkssegmentering (Tidigare 11.4.5)  2,5 

    

18 Krypteringsteknik (Nytt kapitel) 1  

18.1.1 Krypteringspolicy (Tidigare 12.3.1)  1 
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Bilaga C – Svarslista kommun C 

Se bilaga A för poängsystem. 
Nr. Kapitel Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

    

5. Säkerhetspolicy 0,5  

5.1.1 Informationssäkerhetspolicy  0,5 

    

6 Organisation av informationssäkerheten 1,7  

6.1 Intern organisation 1,7  

6.1.1 Ledningens engagemang för 

informationssäkerhet 

 1 

6.1.3 Tilldelning av ansvar för informationssäkerhet  2,5 

6.1.4 Godkännandeprocess för 

informationsbehandlingsresurser 

 3 

6.1.9 Oberoende granskning av informationssäkerhet  0 

6.1.10 Uppdelning av arbetsuppgifter (Tidigare 10.1.3)  2 

6.2 Utomstående parter 2  

6.2.1 Identifiering av risker med utomstående parter   2 

6.2.3 Hantering av säkerhet i tredje partsavtal  2 

6.3 Mobil datoranvändning och distansarbete 

(Flyttad från kap 11.7) 

1,5  

6.3.1 Mobil datoranvändning och kommunikation 

(Tidigare 11.7.1) 

  1,5 

    

7. Hantering av tillgångar 1,25  

7.1 Ansvar för tillgångar 0,75  

7.1.1 Förteckning över tillgångar   1,5 
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7.1.4 Klassificering av Information (Riktlinjer för 

klassificering) 

 0 

7.1.6 Hantering av media  

(flyttad från kap 10.7) 

1,75  

7.1.7 Hantering av flyttbara datamedia (tidigare 

10.7.1) 

  1,5 

7.1.8 Fysiska media under transport (tidigare 10.8.3)  2 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

8 Personalresurser och säkerhet 2,3  

8.1.2 Kontroll av personal   2,5 

8.2.2 Informationssäkerhetsmedvetande, utbildning 

och övning 

  1,5 

8.3.3 Indragning av åtkomsträttigheter   3 

    

9 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 2,8  

9.1 Säkrade utrymmen 2,6  

9.1.1 Skalskydd  2,5 

9.1.2 Tillträdeskontroll  2,5 

9.1.4 Skydd mot externa hot och miljöhot  3 

9.2 Skydd av utrustning 3  

9.2.6 Säker avveckling och återanvändning av 

utrustning 

 3 

    

10. Driftsäkerhet (Anpassad) 2,1  

10.1 Driftsrutiner och driftansvar 1,75  

10.1.1 Dokumenterade driftsrutiner  2,5 

10.1.2 Ändringshantering  3 
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10.1.4 Uppdelning av utvecklings- test- och 

driftresurser 

 0 

10.3.2 Systemgodkännande  1,5 

10.4 Skydd mot skadlig kod 1,5  

10.4.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig kod  1,5 

10.5 Säkerhetskopiering 2  

10.5.1 Säkerhetskopiering av information  2 

10.10 Övervakning 2,5  

10.10.4 Administratörs och operatörsloggar  2,5 

10.11 Styrning av driftsystem 

(flyttad från kap 12) 

2,5  

10.11.1 Installation av programvara i drift 

(tidigare 12.4.1) 

 2,5 

10.12 Hantering av tekniska sårbarheter 

(flyttad från kap 12) 

2,5  

10.12.1 Skydd för tekniska sårbarheter (tidigare 12.6.1)  2,5 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

11 Styrning av åtkomst (Anpassad) 1,9  

11.1 Verksamhetskrav på styrning av åtkomst 1  

11.1.1 Åtkomstpolicy  1 

11.2 Styrning av användares åtkomst 2  

11.2.1 Användarregistrering  2,5 

11.2.2 Hantering av särskilda rättigheter  2 

11.2.3 Lösenordshantering  2 

11.2.4 Granskning av användares åtkomsträttigheter  1,5 

11.5 Styrning av åtkomst till operativsystem 2,75  

11.5.1 Begränsning av åtkomst till information 

(Tidigare 11.6.1) 

 3 
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11.5.2 Säker påloggningsrutin (Tidigare 11.5.1)  2,5 

 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

  Poäng för 

kapitel 

Poäng för 

fråga 

12 Anskaffning, utveckling och underhåll av 

informationssystem (Anpassad) 

1,7  

12.1 Säkerhetskrav på informationssystem 2  

12.1.1 Analys och specifikation av säkerhetskrav  2 

12.4 Testdata 2  

12.4.2 Skydd av testdata  2 

12.5 Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser 1  

12.5.1 Rutiner för ändringshantering  2 

12.5.5 Utlagd programvaruutveckling  0 

    

13 Hantering av 

informationssäkerhetsincidenter 

1,5  

13.1.1 Rapportering av informationssäkerhetshändelser  1,5 

13.2.1 Ansvar och rutiner (Besvarades ej av kommun)   

    

14 Kontinuitetsplanering för verksamheten 2  

14.1 Informationssäkerhetsaspekter på 

kontinuitetsplanering för verksamheten 

2  

14.1.1 Att inkludera informationssäkerhet i 

verksamhetens kontinuitetsplaneringsprocess 

 2 

14.1.3 Utveckling och införande av kontinuitetsplaner 

innefattandeinformationssäkerhet 

 2 

14.1.5 Test, underhåll och omprövning av 

kontinuitetsplaner 

 2 
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15 Efterlevnad 2,6  

15.1.1 Identifiering av tillämplig lagstiftning   3 

15.1.4 Skydd av personuppgifter   3 

15.2.2 Kontroll av teknisk efterlevnad  2 

    

16. Leverantörsrelationer (Nytt kapitel) 2  

16.1 Informationssäkerhet i leverantörsrelationer  

(Ny fråga ersätter 10.2.1) 

2  

16.1.1 Hantering av säkerhet inom leverantörsavtal (Ny 

fråga ersätter 10.2.1) 

 2,5 

16.1.2 Försörjningskedja för informations- och 

kommunikationsteknologi (Ny fråga ersätter 

10.2.1) 

 1,5 

    

17. Kommunikationssäkerhet (Nytt kapitel) 3  

17.1.1 Nätverkssegmentering (Tidigare 11.4.5)  3 

    

18 Krypteringsteknik (Nytt kapitel) 1  

18.1.1 Krypteringspolicy (Tidigare 12.3.1)  1 
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Bilaga D – Nya riktlinjer för 16. Leverantörsrelationer 

(SS-ISO/IEC-27002:2014) 

16.1 Informationssäkerhet i leverantörsrelationer 
Mål: Att säkerställa skydd av de av organisationens tillgångar som leverantörer har 
åtkomst till. 
 
16.1.1 Hantering av säkerhet inom leverantörsavtal 
 
Säkerhetsåtgärd 
Alla relevanta informationssäkerhetskrav bör upprättas och avtalas med varje 
leverantör som kan tillgå, behandla, lagra, kommunicera eller som tillhandahåller 
infrastrukturkomponenter för organisationens information. 
 
Vägledning för införande 
Leverantörsavtal bör upprättas och dokumenteras för att säkerställa att det inte finns 
några missförstånd mellan organisationen och leverantören om båda parters 
skyldigheter att uppfylla relevanta informationssäkerhetskrav. 
 
För att uppfylla informationssäkerhetskraven bör följande områden övervägas att 
ingå i avtalen: 
 

 Nivåstyrande fråga Ja Nej Vet ej 

a) Beskrivning av informationen som kommer att 
tillgängliggöras och metoder för att erhålla eller få tillgång 
till informationen; 

   

b) Klassning av uppgifter enligt organisationens 
klassningssystem (se 8.2), om nödvändigt också mappning 
mellan organisationens klassningssystem och 
leverantörens klassningssystem; 

   

c) Rättsliga krav, inklusive skydd av personuppgifter, 
immateriell äganderätt och upphovsrätt och en 
beskrivning av hur det säkerställs att de uppfylls; 

   

d) Parternas avtalsenliga skyldighet att införa en 
överenskommen uppsättning säkerhetsåtgärder, inklusive 
åtkomstkontroll, resultatuppföljning, övervakning, 
rapportering och revision; 

   

e) Regler för tillåten användning av information, samt 
otillåten användning om nödvändigt; 

   

f) Förteckning över den personal hos leverantören som är 
behörig att komma åt eller ta emot organisationens 
information. Alternativt rutiner eller villkor för behörighet 
och borttagande av behörighet, avseende att få 
tillgång till eller ta emot organisationens information; 

   

g) Information om säkerhetsprinciper som är relevanta för 
det specifika avtalet; 
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h) Krav och rutiner för incidenthantering (särskilt 
rapportering och samarbete under incidenthantering); 

   

i) Krav på utbildning och program för medvetenhet gällande 
särskilda rutiner och informationssäkerhetskrav, 
t ex. för incidenter och rutiner för godkännande; 

   

j) Relevanta regler för leverantörer inbegripet de 
säkerhetsåtgärder som måste införas; 

   

k) Relevanta avtalsparter, inklusive en kontaktperson för 
informationssäkerhetsfrågor; 

   

l) Eventuella krav på bakgrundskontroll av leverantörens 
personal bl.a. ansvar för att genomföra bakgrundkontroll 
och processer för meddelande om bakgrundskontroll inte 
har avslutats eller om resultaten ger 
anledning till tvivel eller osäkerhet; 

   

m) Rätt till att granska leverantörs processer och 
säkerhetsåtgärder utifrån avtalet; 

   

n) Processer för felhantering och hantering av oenigheter;    

o) Leverantörens skyldighet att regelbundet leverera en 
oberoende rapport om verkan av säkerhetsåtgärderna 
och avtal om snabb korrigering av relevanta frågor i 
rapporten; 

   

p) Leverantörens skyldigheter att uppfylla organisationens 
säkerhetskrav. 

   

 
16.1.2 Försörjningskedja för informations- och 
kommunikationsteknologi 
 
Säkerhetsåtgärd 
Avtal med leverantörer bör innehålla krav på att hantera 
informationssäkerhetsriskerna förknippade med försörjningskedjan för tjänster och 
produkter baserade på informations- och kommunikationsteknologi. 
Vägledning för införande 
Följande ämnen bör övervägas att ingå i leverantörsavtal om försörjningskedjan: 
 

     

a) som tillägg till de allmänna säkerhetskraven vid 
leverantörsrelationer bör organisationen definiera 
informationssäkerhetskrav gällande anskaffandet av 
informations- och kommunikationstekniksprodukt eller –
tjänst; 

   

b) för informations- och kommunikationsteknikstjänster, 
som kräver att leverantörer förmedlar organisationens 
krav på säkerhet i leveranskedjan om leverantörer anlitar 
underleverantörer för delar av informations- 
och kommunikationstekniktjänster, som tillhandahålls till 
organisationen; 

   

c) för informations- och kommunikationsteknikprodukter,    
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som kräver att leverantörer förmedlar lämpliga 
säkerhetsrutiner i leveranskedjan, om dessa produkter 
inkluderar komponenter som köps från andra 
leverantörer; 

d) införa en övervakningsprocess och godtagbara metoder 
för att validera att informations- och 
kommunikationsteknikprodukter och -tjänster som 
levererats följer fastställda säkerhetskrav; 

   

e) införa en process för att identifiera produkt- eller 
tjänstekomponenter som är kritiska för att upprätthålla 
funktionalitet och därför kräver ökad uppmärksamhet och 
granskning om de byggs utanför organisationen, 
särskilt om huvudleverantören outsourcar delar av 
produkten eller tjänsten till andra leverantörer; 

   

f) att erhålla försäkran att kritiska komponenter och deras 
ursprung kan spåras i hela leverantörskedjan; 

   

g) att erhålla försäkran att levererade informations- och 
kommunikationsteknikprodukter fungerar som förväntat 
utan några oväntade och oönskade funktioner; 

   

h) definiera regler för utbyte av information om 
leveranskedjan och alla potentiella frågor och 
kompromisser mellan organisationen och leverantörer; 

   

i) införa specifika processer för att hantera informations- 
och kommunikationsteknikkomponenters livscykel, 
tillgänglighet och tillhörande risker. Detta inkluderar att 
hantera riskerna för komponenter som inte längre 
är tillgängliga på grund av att leverantörer inte längre 
finns kvar eller att leverantörer inte längre tillhandahåller 
dessa komponenter på grund av tekniska framsteg. 

   

 
Övrig information 
De särskilda riskhanteringsmetoderna för försörjningskedjan för informations- och 
kommunikationsteknik bygger på allmän informationssäkerhet, kvalitet, 
projektledning och systemadministrativa metoder men ersätter dem inte. 
 
Organisationer uppmanas att arbeta med att få leverantörer att förstå 
försörjningskedjan för informations och kommunikationsteknik och alla frågor som 
har en viktig inverkan på de produkter och tjänster som tillhandahålls. 
Organisationer kan påverka informationssäkerhetspraxis i försörjningskedjan för 
informations och kommunikationsteknik genom att göra klart i avtal med sina 
leverantörer de frågor som bör tas upp av andra leverantörer i försörjningskedjan. 
 
Försörjningskedjan för informations- och kommunikationsteknik som behandlas här 
omfattar molntjänster. 
 


