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Sammanfattning 

Informationssäkerhet innebär att skydda informationstillgångar avseende 

tillgänglighet, konfidentialitet, integritet och spårbarhet. För att hantera 

informationssäkerhet inom en verksamhet kan ett LIS (ledningssystem för 

informationssäkerhet) införas. MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) 

förvaltar ett metodstöd för att införa ett LIS och i detta metodstöd finns en gapanalys 

med inriktning mot informationssäkerhet. Denna gapanalys syftar till att kartlägga 

det nuvarande läget för informationssäkerhet inom organisationer för att jämföra 

detta mot den befintliga standarden ISO/IEC 27002. Problemet med denna 

gapanalys är att den är generiskt utformad för att passa de flesta organisationer och 

därför görs en undersökning för att undersöka hur denna gapanalys kan anpassas 

samt förbättras mot kommunal verksamhet. En anpassning innebär att delar kan tas 

bort från gapanalysen vilket skulle effektivisera informationssäkerhetsarbetet mot 

kommunal verksamhet. I förbättringsaspekten undersöks det hur väl gapanalysen 

förstås av den som ska delta i informationssäkerhetsarbetet. Utvärderingen har skett 

med kapitlet styrning av åtkomst ur gapanalysen, vilket avser hur åtkomsten 

hanteras till viktiga tillgångar som till exempel databaser innehållande känslig 

information. Denna rapport visar om en anpassning mot kommunal verksamhet kan 

göras gällande den gapanalys som MSB förvaltar samt visar möjliga 

förbättringsområden. För att få svar på undersökningens fråga användes intervjuer 

som metod. 

Ett stort tack till Marcus Nohlberg som varit en superb handledare under arbetets 

gång där han tillhandahållit sin visdom och kunskap. Ett stort tack riktas även till de 

som ställt upp på intervjuer från kommunal verksamhet och min flickvän Frida 

Hasselström som varit ett stort stöd under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till 

Rose-Mharie Åhlfeldt som bidragit med värdefulla synpunkter angående detta arbete. 

Nyckelord: Informationssäkerhet, Gapanalys, Kommunal verksamhet, ISO/IEC 

27002 
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1 Introduktion 
Information är något som är värdefullt för individer eller en organisation och anses 

vara i behov av skydd. Information som är viktig för en organisation bör ses över och 

i vilken utsträckning den ska skyddas. Ett skydd ska därför anpassas efter 

organisationen. Det finns en del krav på information som ska uppfyllas och dessa 

krav är tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet (MSB, 2015b). Dessa 

krav definieras utifrån MSB (2012a, s. 9):   

Tillgänglighet: Att information är tillgänglig i förväntad utsträckning 

och inom önskad tid. 

Riktighet: Att den skyddas mot oönskad och obehörig förändring eller 

förstörelse 

Konfidentialitet: Att den inte i strid med lagkrav eller lokala 

överenskommelser/riktlinjer tillgängliggörs eller delges obehörig 

Spårbarhet: Att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter 

eller händelser till ett identifierat objekt eller användare (vem, vad, 

när) 

Informationssäkerhet är viktigt, oavsett en organisations storlek, för att skydda 

informationens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Utan 

information är det svårt att utföra uppgifter, men om informationen finns tillgänglig 

när den behövs kan till exempel många uppgifter utföras och många beslut fattas 

(Hajdarevic & Allen, 2013). 

Säkerhet innebär inte enbart att välja rätt IDS, rätt brandvägg eller att kryptera 

trådlösa nätverk etc. Även om teknik är en stor del av informationssäkerhet, är det 

minst lika viktigt att kombinera den tekniska aspekten med administrativ och fysisk 

säkerhet. När dataanvändningen gjordes på stordatorer stod datacentret som 

huserade stordatorerna för säkerheten och användarna behövde inte tänka på 

säkerhet. Sedan introduktionen av PC under 1980-talet har sättet vi använder datorer 

ändrats, vilket även har inneburit att säkerhetsansvaret skiftat från datacentret till 

användarna. Det är därför viktigt att införa en säkerhetsplan som beskriver hur 

säkerhetsarbetet inom en organisation ska bedrivas. En bra säkerhetsplan är ett 

dokument över det nuvarande säkerhetsarbetet och hur detta arbete kan förbättras. 

Genom att följa säkerhetsplanen kan denna utvärderas av utvecklare eller användare 

vilket kan leda till eventuella förbättringar (Pfleeger & Pfleeger, 2006).   

För att uppnå informationssäkerhet kan ett ledningssystem för informationssäkerhet 

införas (LIS). Risker mot information (sårbarheter och hot) i en organisation kan 

minimeras genom att arbeta med standarder. Ett sätt att motverka 

informationssäkerhetsincidenter är att arbeta med ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 

27002 för att införa ett LIS (Hajdarevic & Allen, 2013).  
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Genom ett LIS upprättas en policy och tillhörande styrande dokument som beskriver 

hur informationssäkerheten ska organiseras. Detta innebär t.ex. personer med ansvar 

inom sina områden (vem som gör vad och när) och hur informationssäkerhetsfrågor 

rapporteras till ledningen (MSB, 2012a). 

I MSB (2011b, s. 4) står det: 

”Alla organisationer har ett ledningssystem, eller ett ”system” för att 

leda verksamheten.” 

Detta innebär hur ledningen styr verksamheten. LIS är en av delarna i ett 

ledningssystem som styr informationssäkerheten inom en verksamhet. Ett 

ledningssystem hanterar även andra områden som t.ex. miljö eller kvalitet (MSB, 

2012b). 

Vid införandet av ett LIS ingår en gapanalys. Denna gapanalys är ett verktyg för att 

analysera det nuvarande läget i en verksamhet eller organisation. Pfleeger & Pfleeger 

(2006) skriver att planera för säkerhet innebär att organisationen måste förstå de 

sårbarheter de är utsatta för. En gapanalys visar om säkerheten som finns i 

organisationen införts i en tillräcklig utsträckning och pekar ut dess styrkor och 

avslöjar dess svagheter. En gapanalys är därför en av grundpelarna för att införa ett 

LIS och för att avslöja den nuvarande säkerhetsarbetssituationen inom en 

organisation (MSB, 2011a). 
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2 Bakgrund 
I stort sett alla organisationer behöver informationssäkerhet. Oavsett om det handlar 

om offentliga, privata eller kommersiella verksamheter så lagrar, bearbetar och 

överför dessa organisationer information i elektroniska, fysiska och verbala former. 

Att precisera värdet av informationen innefattar inte bara informationstillgångar 

innefattande ord, siffror och bilder. Värdet finns även inom icke fysiska ting som till 

exempel kunskap, idéer och varumärken. Därför utgör processer, nätverk, system och 

personal ett lika stort värde som andra viktiga informationstillgångar inom en 

organisation och behöver därför skyddas mot olika riskbilder (SIS, 2014b) 

Organisationer har ofta stora och täta kundkontakter. Om en databas innehållande 

information om dessa kunder gick förlorad skulle det vara omöjligt för en 

organisation att bedriva en verksamhet. Ett intrång i en sådan databas med förlust 

som utgång skulle även innebära ett brott mot PUL (personuppgiftslagen). Som 

exempel ska alla statliga myndigheter enligt lag skydda allmänna handlingar så 

obehöriga personer inte får tillgång till dessa handlingar för att förändra eller förstöra 

dessa (MSB, 2011b). Detta krav från lag innebär att statliga myndigheter ska följa den 

standard som beskrivs i dokumenten ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 (MSB, 

2012a). 

2.1 Informationssäkerhet i kommuner 

Till skillnad från statliga myndigheter har kommuner inget legalt krav att anamma de 

föreskrifter som MSB ger ut som avser strukturerat säkerhetsarbete utifrån 

standarderna, men det finns stora vinster med att följa samma systematiska 

arbetssätt. Anledningen till att det finns stora vinster inom att anamma samma 

systematiska arbetssätt är e-förvaltningens utveckling, vilket driver kommuner, 

landsting och statliga myndigheter att ha en större samverkan än tidigare. Om dessa 

parter skulle arbeta på ett liknande sätt när det gäller informationssäkerhet skulle 

detta skapa ett gemensamt språk för de inblandade parterna, och detta skulle öka 

effektiviteten, ge ett större medvetande gällande säkerhet samt innebära mindre 

kostnader för organisationerna (MSB, 2012a). 

Enligt MSB (2012a) innefattar kommunernas informationssäkerhetsarbete hela 

verksamheten i kommunen och all dess information. Stora delar av kommuners 

informationshantering sker med hjälp av IT-system, vilket innebär att 

informationssäkerhet även handlar om teknik.  

2.2 Nätverk- och systemsäkerhet 

Ett datorbaserat system består av data, hård- och mjukvara. Dessa olika delar innebär 

ett värde för de som tar del av datasystemet. Därför ska ett datorsystem skyddas från 

att obehöriga får tillgång till systemet. Delarna som ingår i ett datorbaserat system 

ska även skyddas från att ändras på ett otillbörligt sätt och användarna som använder 

systemet ska samtidigt ha tillgång till systemet när det behövs. Ett nätverk är ett 

datorbaserat system vilket består av noder. Varje nod (del) i nätverket är i sig ett 
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enskilt datorbaserat system och även de kan utsättas för säkerhetsproblem (Pfleeger 

& Pfleeger, 2006). 

Nätverk är kritiska i vår dataanvändning. I det vardagliga livet används nätverk för 

att till exempel genomföra en betalning med kreditkort när bilen ska tankas, när ett 

telefonsamtal upprättas eller när resor bokas. Enligt Pfleeger & Pfleeger (2006) skulle 

livet bli besvärligt och många uppgifter skulle bli omöjliga att genomföra utan denna 

tillgång nätverk. På grund av detta blir nätverk attraktiva att attackera. De skriver 

även att förlusterna vid nätverksattacker kan uppnå flera miljoner kronor. 

En person som attackerar ett system har tre saker; metod, möjlighet och ett motiv. 

Metoden för att utföra en attack innebär det som krävs för att utföra attacken (till 

exempel färdigheter, kunskap och verktyg). En möjlighet innebär att attackeraren har 

tid och tillgång till systemet för att utföra attacken. Ett motiv innebär att den som 

utför attacken har en anledning till att utföra en attack mot systemet (Pfleeger & 

Pfleeger, 2006). 

Varför är då ett nätverk sårbart? Pfleeger & Pfleeger (2006) anger ett flertal aspekter 

som gör ett nätverk sårbart; anonymitet, många attackpunkter, delning, komplexa 

system, okänd perimeter och okänd trafikväg. 

 Anonymitet innebär att vem som helst kan attackera ett system utan att 

komma i kontakt med dess användare. En attack kan döljas genom att skickas 

genom flera noder vilket gör det svårt att spåra attacken (Pfleeger & Pfleeger, 

2006). 

 Många attackpunkter gör det möjligt för attackeraren att välja vilken nod i 

nätverket som ska attackeras. Detta är på grund av en distribuerad miljö så 

delas och skickas filer genom flera noder i nätverket. Detta ger attackeraren 

fler punkter att angripa (Pfleeger & Pfleeger, 2006).  

 Delning är ett problem eftersom nätverk möjliggör delning av resurser och att 

fler användare då får tillgång till nätverksanslutna system (Pfleeger & Pfleeger, 

2006).  

 Komplexa system. Ett nätverk innehåller flera olika operativsystem. Ett 

operativsystem är komplex i sin uppbyggnad, vilket gör säkerhetsaspekten 

svår att beakta när det gäller ett stort operativsystem. Nätverksbaserade 

operativsystem blir därför än mer komplexa för att kunna sammanfoga ett 

nätverk innehållande flera operativsystem. Dagens system är även flera gånger 

kraftfullare än vad de tidigare varit, vilket en attackerare kan utnyttja genom 

att använda systemens kraft för att avfyra attacker utan att systemets 

användare märker det. Detta resulterar i att förtroende för nätverkssäkerhet 

minskar (Pfleeger & Pfleeger, 2006). 

 Okänd perimeter innebär att det är svårt att veta vart gränsen för nätverket är. 

En nod i ett nätverk kan tillhöra två olika nätverk, vilket gör att användarna 

från båda nätverken har tillgång till denna nod. Detta är ett problem då 
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användarna i de olika nätverken kanske inte är medvetna om att de har 

tillgång till samma nod (Pfleeger & Pfleeger, 2006).  

 Okänd trafikväg innebär att t.ex. en fil kan skickas genom olika noder 

beroende på hur nätverket är designat. De olika noderna kan ligga på olika 

säkerhetsnivå, vilket i sin tur leder till ett säkerhetsproblem (Pfleeger & 

Pfleeger, 2006). 

Syftet med ett säkert datorbaserat system är att förhindra att svagheter utnyttjas. När 

man pratar om säkerhet i datorbaserade system pratar man om att skydda 

konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. En sårbarhet är en svaghet i ett system 

som kan utnyttjas för att orsaka skada. En sådan svaghet kan vara att ett system 

saknar lösenord får att erhålla tillstånd för systemet. Ett hot är något som 

identifierats i omständigheterna som råder runt till exempel ett datorsystem. Ett 

sådant hot kan orsaka skada mot informationstillgångar. En möjlig attack är 

lösenordsattacker och dessa attacker kan innebära obehörig åtkomst. För att få fram 

ett lösenord kan sannolika lösenord för användaren testas. En genomsökning efter 

lösenordsfiler kan göras i ett system eller så kan lösenordet fås direkt av användaren. 

En användare skriver ofta upp sina lösenord på en post-it-lapp som sedan sätts på 

skärmen eller läggs i en skrivbordslåda. Anledningen till denna hantering av lösenord 

är att användare är rädda att de ska glömma sitt lösenord eller att de är för lata för att 

försöka komma ihåg dem (Pfleeger & Pfleeger, 2006).  

Enligt Pfleeger & Pfleeger kan en användare gå så långt att de ger ut sina lösenord när 

en annan användare till exempel frågar efter en fil som de vill åt. De menar att 

anledning till detta är att användarna helt enkelt är lata eller att systemet de 

använder sig av gör det krångligt för användarna att dela en fil.  

Data som är lagrad elektroniskt är känslig för trojaner, spyware, virus och maskar 

som kan ändra, stjäla eller ta bort filer och information som lagrats. Routrar och 

switchar som leder information till specifika platser i ett nätverk är även de utsatta 

och måste säkras för att skydda mot attacker från tredjepart. Anledningen till detta är 

att en tredjepart kan lyssna av trafik som skickas inom ett nätverk utan att 

informationsägare eller användare är medvetna om detta. Genom obehörig åtkomst 

kan attackerare därför skada information som lagras i filer (Hajdarevic & Allen, 

2013).  

2.2.1 Säkerhet genom styrning av åtkomst 

Ett operativsystem använder sig av ett autentiseringssystem. Ett sådant system 

fungerar på samma sätt som om en person skulle identifiera sig i det vardagliga livet, 

t.ex. genom att visa upp en legitimation för att intyga att personen är den som de 

utger sig för att vara. Inom datorvärlden är alternativen mer begränsade och de 

autentiseringsmöjligheter som finns tillgängliga är mindre säkra. Vem som helst kan 

försöka utge sig för en annan användare och försöka logga in i ett system som den 

normalt inte har åtkomsträttigheter till. Problemet är att en dator inte kan känna igen 

om det är en behörig eller obehörig användare som loggar in. Därför är det viktigt 

med någon form av autentiseringssystem. Detta kan innefatta lösenord, ID-kort, 
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nycklar och biometriska inloggningar. Att kombinera två eller mer av dessa 

autentiseringsmetoder skapar en starkare autentiseringsmetod (Pfleeger & Pfleeger, 

2006). 

Enligt Pfleeger & Pfleeger (2006) ska en princip angående vad en individ behöver 

veta för att utföra sitt jobb finnas. Detta för att inte introducera onödiga risker. 

Principen angående om vad en individ behöver veta för att utföra sitt arbete kan 

göras genom rollbaserad åtkomst. Detta innebär till exempel att en administratör har 

åtkomst till fler resurser (högre privilegier) än en vanlig användare. Genom att göra 

detta kan åtkomsten till resurser begränsas beroende på vilken roll personen har i en 

organisation. Det är även viktigt att kolla över användarnas specifika åtkomst. Detta 

innebär att om en användare en gång fått åtkomst godkänd till en specifik resurs, 

innebär det inte att denna användare ska ha åtkomst till resursen för alltid. Därför 

bör åtkomsträttigheterna för användare kollas över och kontrolleras (Pfleeger & 

Pfleeger, 2006). 

2.3 Ledningssystem för informationssäkerhet 

Ett ledningssystem behövs för att kunna säkra kvalitén inom en verksamhet. Denna 

kvalité kan säkras genom ett systematiskt och fortlöpande arbete. Ett ledningssystem 

innebär fastställda principer som fungerar till att styra en verksamhets alla delar. 

Detta ledningssystem ger stöd till verksamheten för att planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten (Socialstyrelsen, 2012). Ett LIS 

(ledningssystem för informationssäkerhet) är en del av ett ledningssystem inom en 

organisation (MSB, 2011b). Ett LIS är ett sätt att systematiskt hantera känslig 

information och att skydda den. Detta skydd avser människor, processer och 

informationssystem. Som tidigare nämnt handlar inte informationssäkerhet enbart 

om teknik, utan även att se till att alla delar av en verksamhet samverkar för att 

uppnå en optimal nivå av säkerhet (Nancylia et al., 2014). Ett LIS hjälper till med att 

skydda verksamhetens tillgångar avseende dess tillgänglighet, konfidentialitet och 

integritet genom att identifiera möjliga sårbarheter, hot och risker. Detta genom att 

utföra riskanalyser för att identifiera risker och att införa säkerhetskontroller för att 

förebygga dessa risker (Bandopadhyay et al., 2011). Ett LIS är den del av ett 

ledningssystem som styr informationssäkerheten inom organisationen. För att stödja 

arbetet med att införa ett LIS används internationella och nationella standarder som 

anger bästa praxis för informationssäkerhet. För ett lyckat och väl fungerande LIS är 

det viktigt att det integreras med planering och uppföljning. För ett effektivt 

ledningssystem bör kritisk information om organisationen samlas in och denna 

information bör sedan filtreras samt presenteras på ett sätt som beslutsfattaren kan 

förstå. Sedan ska övergripande policydokument från ledningen införas längre ner i 

organisationen. Dessa styrdokument ska sedan tolkas av verksamhetsansvarig för att 

anpassas till den specifika delen av verksamheten. Denna anpassning ska även 

dokumenteras för att åstadkomma spårbarhet. Denna spårbarhet används för att 

kunna spåra anpassningarna som gjorts i båda riktningarna i hierarkin för att se hur 

varje organisationsdel valt att införa de övergripande policydokumenten, som 

ledningen gått ut med, till sin verksamhet (MSB, 2011b).  
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LIS är en del av organisationens planering- och uppföljningscykler. Detta innebär att 

ledningen ger informationen om informationssäkerhetsarbetet och att regelbundna 

kontroller görs utifrån de övergripande policydokumenten som styr verksamheten 

(MSB, 2011b). Enligt MSB (2011b, s. 21) består ett LIS av: 

 ”styrdokument för informationssäkerhet  

 modeller och metoder för riskhantering och klassning 

 system för incidenthantering och kontinuitetsplanering 

 beslut om och åtgärder för att uppnå eller upprätthålla den beslutande 

säkerhetsnivån” 

Ett LIS är ett strukturerat sätt att förhålla sig till informationssäkerhetsarbetet inom 

en organisation. För att detta arbete ska kunna hållas strukturerat krävs 

dokumentation och att denna är spårbar (MSB, 2011b). 

2.4 Metodstöd för att införa ett LIS 

MSB förvaltar ett metodstöd för att införa ett LIS. Detta metodstöd är frivilligt att 

använda men kan anses vara ett bra stöd för att underlätta arbetet med 

informationssäkerhet (MSB, 2011b). Nancylia et al. (2014) skriver att 

implementeringen av ett LIS ska se till att kunna övervaka, undersöka, upprätthålla 

och förbättra informationssäkerheten. I standarderna ISO/IEC 27001/27002 anges 

hur ett LIS kan se ut och dessa standarder anger vad som kan och bör ingå i denna 

del av verksamhetens ledningssystem. Detta metodstöd för införandet av ett LIS 

lägger vikt på följande punkter, enligt MSB (2011b), för att det ska vara praktiskt och 

användbart att arbeta med: 

 Verksamhetsinriktat. Innebär att arbetet bör anpassas mot verksamheten då 

det är där riskerna finns och hur de hanteras.  

 Pedagogiskt och konkret. Att arbeta med metodstödet ska inte innebära en 

börda utan ska syfta till att underlätta arbetet med ett LIS. 

 Vedertaget. Metodstödet har sin grund i 27000-familjen för standarden 

gällande informationssäkerhet. 

 Komplett. Metodstödet ska ta hänsyn till alla aspekter av 

informationssäkerhet. En organisation ska vid användandet av metodstödet 

kunna få ett LIS efter organisationens krav. 

 Generiskt. Metodstödet är inte anpassat efter en specifik verksamhet, utan kan 

användas inom alla organisationer oavsett storlek.  

 Pragmatiskt. Det är viktigt att metodstödet går att använda i praktiken. 

En äldre modell av ett metodstöd från MSB är basnivå för informationssäkerhet 

(BITS). Denna metod inriktade sig mestadels på IT- och systemsäkerhet medan det 

nuvarande metodstödet som MSB förvaltar lägger fokus på hur 

informationssäkerheten förhåller sig till hela organisationen. BITS stöds inte längre 

av MSB, dock kan de organisationer som använt sig av BITS använda det arbetet som 
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en utgångspunkt vid införande av ett LIS med hjälp av det nuvarande metodstöd som 

MSB förvaltar (MSB, 2011b).  

2.5 Gapanalys för informationssäkerhet 

En gapanalys innebär en analys av till exempel en verksamhet och hur 

informationssäkerheten ser ut i dagsläget. Ordet gap i gapanalys innebär det 

mellanrum som existerar mellan bästa praxis för informationssäkerhet och det 

nuvarande säkerhetsläget inom verksamheten. Syftet med en gapanalys är att påvisa 

avslöjanden om svagheter som rör informationssäkerhet. Denna analys visar om 

skyddet införts i en tillräcklig omfattning. Den ger en uppfattning om den kvalité som 

finns på säkerhetsarbetet, visar styrkor i skyddet samt avslöjar dess svagheter. En 

gapanalys ligger även till grund för ett fortsatt arbete med att införa ett LIS samt 

planering av de brister som finns inom verksamheten. Alltså, att genomföra en 

gapanalys inom en verksamhet ger en bra bild över säkerhetsarbetet, vilket i sin tur 

skapar trygghet inom verksamheten då statusen på informationssäkerheten i 

dagsläget identifieras. Gapanalysen baseras på standarder, som innehåller krav eller 

säkerhetsåtgärder, och i detta fall baseras den på standarden ISO/IEC 27002 (MSB, 

2011a). 

För att utföra en gapanalys genomförs i huvudsak tre arbetsuppgifter och dessa är att 

identifiera kunskapskällor, dokumentera nuläget och att dokumentera 

förbättringsåtgärder. Att identifiera kunskapskällor innebär att hitta de som 

ansvarar för det specifika område som ska undersökas (till exempel IT-chef om 

styrning av åtkomst ska undersökas). Den ansvariga ska sedan välja lämpliga 

personer som ska delta i undersökningen som genomförs av en analysledare. Att 

dokumentera nuläget innebär att analysledaren ställer frågor till deltagarna utifrån 

kraven från gapanalysen och om dessa uppfylls. Deltagarna kan då svara med ja eller 

nej med kommentarer. De kan även svara vet ej om de inte vet om kravet uppfylls. Att 

dokumentera förbättringsåtgärder innebär att ge förslag på åtgärder i syfte att 

förbättra informationssäkerheten. Detta innebär brister som upptäckts utifrån de 

svar som samlats in från föregående arbetsuppgift för att dokumentera nuläget. 

Detta resulterar i en rapport som visar en lista över upptäckta brister och en lista över 

åtgärder (MSB, 2011a).  

Enligt standarden ska hänsyn tas mot verksamheternas mål, säkerhetskrav, processer 

samt storlek och struktur på organisationen. Genom att följa denna standard bevaras 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet på informationen (SIS, 2014a). 

Standarden ISO/IEC 27002 ska användas som referens när säkerhetsåtgärder för en 

organisation ska bestämmas. Denna referens avser säkerhetsåtgärder inom den ram 

för införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet som beskrivs i ISO/IEC 

27001. ISO/IEC 27002 är även en standard som kan följas för att införa 

säkerhetsåtgärder som är allmänt accepterade (SIS, 2014b). 

När gapanalys nämns i denna undersökning avses den analys som används i 

metodstödet som MSB förvaltar för att införa ett LIS. Denna gapanalys består av 18 

kapitel. 
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2.6 Relaterade arbeten 

Det finns tidigare forskning som relaterar till undersökningens område. Det har dock 

inte forskats mycket om att anpassa en gapanalys för informationssäkerhet mot 

kommunal verksamhet. Det finns däremot en del forskning som relaterar till att 

upplysa om, förbättra och anpassa arbetet med informationssäkerhet.  

Siponen & Willison (2009) skriver i sin studie att riktlinjer för att hantera 

informationssäkerhet spelar en stor roll. De undersöker standarder som BS7799, BS 

ISO/IEC17799: 2000 (dessa två standarder är föregångare till ISO/IEC 27001 och 

ISO/IEC 27002), GASPP/GAISP och SSE-CMM (standarder för hur 

informationssäkerhet ska hanteras) och testar hur de kan appliceras. Resultatet i 

denna studie visar att de standarder som finns för att undersöka organisationers 

informationssäkerhet är för generiska och tar inte hänsyn till de organisatoriska 

faktorerna och dess krav på säkerhet. 

I arbetet av Ma et al. (2008) anpassar de standarden ISO 17799 genom att undersöka 

vad som är viktigt för organisationer att ta ställning till gällande 

informationssäkerhet. Deras arbete genererade en utgångspunkt för 

informationssäkerhetsarbete med de viktigaste aspekterna gällande 

informationssäkerhet för organisationer. De menar att anpassa standarder mot 

organisationer är viktigt då en stor faktor att ta hänsyn till är tiden det tar att arbeta 

med dessa standarder. Detta på grund av att tid är pengar. 

I ett arbete av Sahiben et al. (2008) har hantering av IT-system undersökts. Detta 

arbete syftade till att förbättra informationssäkerhetsarbetet genom att kombinera tre 

arbetssätt. De kombinerade ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) och standarden 

ISO/IEC 27002 för att kunna tillgodose ett kostnadseffektivt arbete, motarbeta 

säkerhetsrisker och se till att organisationer följer legala krav som ställs mot dem. En 

sådan kombination kan vara värdefull för organisationer för att förbättra arbetet 

gällande informationssäkerhet (Sahibudin et al., 2008). 

Denna undersökning syftar till att se hur gapanalysen kan anpassas mot kommunal 

verksamhet. Men den kommer även följa samma riktning som ovan nämnda 

forskning för att hitta eventuella förbättringsområden när det gäller 

informationssäkerhetsarbete. Den tänkta studien syftar till att upplysa om 

analysverktyg som baserar sig på standarder kan förbättras samt anpassas mot 

kommunal verksamhet. 

 

 

 

 



10 
 

3 Problemformulering 
Sveriges kommuner har hand om en stor del av de tjänster som finns i samhället och 

informationsförsörjningen blir på grund av detta en viktig del i samhällets 

informationssäkerhet. Därför är det viktigt att kunna tillgodose kommunerna med en 

tillräcklig nivå av informationssäkerhet genom att arbeta med att skydda dess 

tillgångar på ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt (MSB, 2012a). 

Det är därför viktigt att genomföra ett arbete som är systematiskt och efter 

organisationernas behov för att uppfylla kraven för att säkra informationen så den 

hålls konfidentiell, tillgänglig och riktig. Ett sådant arbete är därför viktigt för hela 

organisationen (MSB, 2011b). Gapanalysen är en del i detta arbete och ligger till 

grund vid införandet av ett LIS. Detta skriver MSB om gapanalysen (2011a, s. 8): 

”Metoden är generisk och fungerar på de flesta verksamheter, även om 

den troligtvis behöver anpassas något.” 

Gapanalysen, som är generiskt utformad för att passa de flesta verksamheter, innebär 

därför att en del av de krav på verksamheten som ställs enligt gapanalysen inte är 

anpassade efter specifika organisationer. Detta skulle leda till överflödiga delar i 

gapanalysen. Då arbetet med informationssäkerhet inom en verksamhet innebär att 

ta hänsyn till dess teknologier, processer och personal, som alla är samverkande i 

hanterandet av information, innebär det att de flesta verksamheter i dagens läge har 

en komplex informationshantering (MSB, 2011a). En anpassning av gapanalysen mot 

kommunal verksamhet skulle därför tjäna syftet att effektivisera kommunernas 

informationssäkerhetsarbete.  

Hajdarevic & Allen (2013) skriver att det inte är lätt att förutse utvecklingen gällande 

informationssäkerhet, men att det står klart att ett fortsatt arbete gällande förbättring 

av informationssäkerhet är viktigt när det kommer till att arbeta med standarder och 

hur detta arbete hanteras. Vidare skriver Cheremushkin & Lyubimov (2010) i sin 

studie att organisationer har problem med att implementera standarder. Detta för att 

det finns många standarder att välja mellan och mellan dessa kan förklaringar av 

definitioner skiljas åt, vilket kan vara problematiskt för organisationen. Därför 

behövs det vidare analys av standarder för att använda dessa på ett effektivare sätt. 

För att bedriva en effektiv metod med informationssäkerhetsarbetet kan därför ett av 

verktygen som används för att införa ett LIS effektiviseras för att bättre passa 

kommuner samt förbättras. Detta skriver MSB (2011a, s. 7): 

Genom att värdera skyddet med hjälp av en gapanalys får 
verksamheten ett bra kvitto på hur sårbar den är för de risker som 
finns. Det skapar en trygghet omorganisationen känner till den aktuella 
nivån av informationssäkerhet och analysen blir ett bra underlag för 
resten av LIS-införandet. 
 

I examensarbetet av Danielsson (2012) angående fysisk säkerhet inom kommuner 

ställs en fråga som berör kommunernas arbete med gapanalysen och hur långt 
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arbetet med den har kommit. Svaren avslöjar att de flesta kommuner inte arbetat 

med gapanalysen specifikt, men att en del av kommunerna som deltog i 

undersökningen menar att de arbetat med något liknande. En av kommunerna menar 

dock att en gapanalys ska genomföras när ett LIS ska införas. 

En gapanalys är en del av en säkerhetsplan, och Pfleeger & Pfleeger (2006) menar att 

det är viktigt att en säkerhetsplan har ett lämpligt innehåll för att uppnå önskade 

effekter gällande säkerhetsarbetet. En säkerhetsplan är något som beskriver hur en 

organisation ska arbeta med dess säkerhetsbehov och denna plan behöver ses över 

med jämna mellanrum för att anpassas efter organisatoriska förändringar (Pfleeger & 

Pfleeger, 2006). 

Effektiviseringsarbete har utförts på grund av att standarden ISO/IEC 27002 som 

används (används även i gapanalysen som MSB förvaltar) enbart finns tillgängliga i 

häfte- och pdf-format. Detta gör det problematiskt när nya revisioner av standarden 

publiceras då gamla verktyg som används vid informationssäkerhetsarbete måste 

uppdateras (Iqbal et al., 2009). Därför har Iqbal et al. (2009) utformat en databas 

vilket ska underlätta att arbeta med standarden. Denna databas gör det möjligt att 

uppdatera när nya revisioner av ISO/IEC publiceras och detta har gjorts i syfte att 

effektivisera arbetet med informationssäkerhet. 

Gapanalysen är utformad som en enkät. I denna enkät finns det krav som ställs mot 

en organisation och om dessa krav uppfylls eller inte. Gapanalysens generiska natur 

kan göra att den som svarar på frågorna om dessa krav inte förstår dem. Detta skriver 

SCB (2001, s. 8) om problemet: 

”Mätfel uppstår när frågor och blanketter är utformade så att 
uppgiftslämnaren inte förstår dem korrekt, när det inte går att få fram 
de begärda svaren med god tillförlitlighet och då 
uppgiftslämnarbördan är för hög” 
 

Detta innebär att en enkät som används i exempelvis en intervju bör anpassas så att 

den som blir intervjuad förstår det som frågas efter. Det är därför viktigt att de frågor 

som ställs i gapanalysen förstås korrekt av den svarande för att ge en korrekt bild av 

informationssäkerheten. 

Av dessa anledningar är det viktigt att undersöka om den generiska gapanalysen som 

grundar sig på ISO/IEC 27002 behöver anpassas mot kommuner och dess specifika 

verksamhet samt förbättras för att bedriva ett effektivare arbete med dess 

informationssäkerhetsarbete.  

Syftet med denna studie är att utvärdera gapanalysen avseende system- och 

nätverkssäkerhet (specifikt styrning av åtkomst) för att se hur den eventuellt kan 

anpassas till en kommunal verksamhet och i vilken mån den kan förbättras. 
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3.1 Frågeställning 

Gapanalysen utgår från standarden ISO/IEC 27002 som är generiskt utformad för att 

passa de flesta verksamheter. För att göra arbetet med informationssäkerheten inom 

kommuner effektivare kommer gapanalysen för informationssäkerhet undersökas om 

alla krav som ställs är nödvändiga samt relevanta för kommuner, om de eventuellt 

kan anpassas samt hur den kan förbättras. 

Frågan som kommer undersökas i denna studie är följande: 

Hur kan gapanalysen med avseende på styrning av åtkomst förbättras/anpassas 

för att effektivisera och förbättra arbetet med kommuners informationssäkerhet? 

Denna frågeställning avser styrning av åtkomst i gapanalysen och detta rör system- 

och nätverkssäkerhet. Denna del av gapanalysen ska användas för att utvärdera om 

en eventuell anpassning mot kommunal verksamhet behövs. En utvärdering av 

gapanalysen är viktigt, då svaren som fås genom en gapanalys visar en bild av 

informationssäkerheten inom kommunal verksamhet. Om de svarande inte förstår 

frågorna som ställs kan den svarande ge fel information vilket skulle leda till en 

felaktig bild av informationssäkerheten. En anpassning mot kommuner skulle även 

innebära att informationssäkerhetsarbetet blir mer tidseffektivt och detta skulle vara 

en viktig aspekt då det finns 290 kommuner i Sverige.  

3.2 Avgränsning 

Avgränsning för denna studie är kommunal verksamhet. Anledningen till att 

kommuner valts är att de tillhandhåller invånare samhällsviktiga funktioner, och 

detta innebär att de lagrar information som behöver skydd mot obehörig åtkomst. 

Denna studie kommer inte fokusera på att kartlägga kommunernas 

informationssäkerhetsarbete, utan kommer lägga vikt på att utvärdera och se om 

gapanalysen kan anpassas för att bidra till ett effektivare 

informationssäkerhetsarbete inom kommunerna. 

De kommuner som undersökningen kommer behandla är de som finns i Skaraborg. 

Alla kommuner i detta distrikt kommer inte undersökas då det inte skulle vara rimligt 

att utföra givet tidsramen för denna studie. Fem av dessa kommuner kommer väljas 

ut för att undersöka hur gapanalysen kan utvärderas och eventuellt anpassas. En 

annan anledning till att kommuner i Skaraborg valts är för att en annan studie pågår 

där kommuners informationssäkerhet inom Skaraborg kartläggs med hjälp av 

gapanalysen. 

Övriga avgränsningar består av att studien lägger fokus på IT-aspekten inom en 

kommun, vilket gör att frågorna som ställs kommer rikta sig mot kommunernas IT-

avdelning och hur informationssäkerhetsarbetet kan effektiveras inom detta område. 

De kapitel som ska undersökas i gapanalysen rör styrning av åtkomst vilket anknyter 

till system- och nätverkssäkerhet. Avgränsning till detta kapitel görs även för att 

lyckas genomföra studien inom den uppsatta tidsramen. 
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En uppdatering av standard ISO/IEC 27002 som gapanalysen baseras på 

genomfördes 2014. Den befintliga gapanalysen som MSB förvaltar för att införa ett 

LIS baserar sig på utgåvan av standarden som publicerades 2005. År 2014 

publicerades en uppdatering av ISO/IEC 27002 och detta har även tagits i beaktning 

vid denna studie. Frågorna i gapanalysen som rör styrning av åtkomst har 

uppdaterats enligt den senast publicerade standarden.  

Det finns inte mycket forskning om hur gapanalysen kan förbättras genom att 

anpassas efter en verksamhet. Denna studie syftar därför till att ge ny kunskap om 

hur gapanalysen som MSB förvaltar kan anpassas efter en specifik verksamhet (i 

detta fall kommuner) och förbättras för att bidra till ett effektivare och förbättrat 

informationssäkerhetsarbete. 

3.3 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet för denna undersökning är att få en bild över hur 

gapanalysen fungerar i kommunal verksamhet. Om den är i behov av anpassning och 

på vilket sätt den skulle kunna förbättras. Genom att intervjua kommuner i 

Skaraborg förväntas det att se om en eventuell anpassning kan göras av gapanalysen 

med avseende på styrning av åtkomst, vilket skulle visa att gapanalysen kan vara i 

behov av anpassning mot kommunal verksamhet. Detta skulle även innebära att 

arbetet effektiviserades då mindre krav behöver gås igenom. Ett annat förväntat 

resultat innebär att se om de intervjuade kan förstå frågorna för att ge ett tillförlitligt 

svar. Om de inte kan ge ett tillförlitligt svar förväntas det framkomma under 

intervjun vad som gör det problematiskt för den intervjuade att ge ett tillförlitligt svar 

på de krav som ställs. 
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4 Metod 
En kvalitativ studie med intervjuer som metod kommer användas i denna studie. 

Denna studie syftar till att undersöka om gapanalysen behöver anpassas efter 

kommunernas verksamhet utifrån gapanalysen och därför har intervjuer som metod 

valts. En annan anledning till att intervjuer valts som metod är naturen av 

gapanalysen, som baserar sig på att ställa frågor till en person med ett specifikt 

ansvarsområde och kan besvara de frågor som ställs utifrån gapanalysen. Studien 

försöker besvara frågan om gapanalysen behöver vidare anpassning, och för att få 

svar på dessa frågor krävs det att följdfrågor ställs. Dessa följdfrågor förklaras 

närmare i kapitlet frågekonstruktion. Intervju är därför den metod som kommer 

användas, då det ger möjlighet att ställa följdfrågor (Esaiasson et al., 2012). Enkäter 

var ett möjligt alternativ för att undersöka studiens fråga, men enkäter kan innebära 

en låg svarsrespons på grund av avsaknad motivation från svarspersonen att utföra 

den (Berndtsson et al., 2008), och enkätformer lämnar heller inget utrymme för 

följdfrågor, vilket utesluter enkätundersökning som metod för denna studie. 

4.1 En kvalitativ och explorativ studie 

Kvantitativa undersökningar är användbara för att ta fram statistik. En sådan metod 

skulle inrikta sig mer på att ta fram siffror vilket innebär till exempel hur ofta 

någonting förekommer (Silverman, 2005). En kvantitativ studie är därför inte 

intressant för denna studie. Då undersökningen kommer inrikta sig på gapanalysen 

och hur denna kan anpassas efter kommuner. Detta innebär att frågor kommer 

ställas utifrån gapanalysen till den intervjuade, varpå svar ges om frågorna som ställs 

är relevanta, om de ska ställas till någon annan inom organisationen eller om de kan 

ändras (om den som blir intervjuad inte förstår frågan i gapanalysen). Därför 

kommer istället en kvalitativ samt explorativ undersökningsmetod att användas. 

Kvalitativa undersökningar inriktar sig på hur någonting fungerar och detta kan då 

ligga till grund för analys av de svar som ges (Silverman, 2005). Enligt Esaiasson et 

al. (2012) tillhör metoden intervju en kvalitativ undersökning. En kvalitativ metod är 

därför mer lämpad för denna undersökning då den kommer undersöka hur 

någonting fungerar i en kommun, vilket kan ge svar på vad som är relevant i 

gapanalysen vilket i sin tur leder till en anpassning/effektivisering av analysmetoden. 

Studien kommer även att vara av en explorativ karaktär, då en explorativ studie syftar 

till att generera idéer till en kommande större studie. Vid en sådan typ av studie bör 

inte urvalet av de som deltar i studien väljas slumpmässigt (Esaiasson et al., 2012). 

De som önskas delta i studien är människor med insikt i området inom verksamheten 

som kan besvara de frågor som ställs vid undersökningen. Urvalsprocessen 

adresseras i avsnitt 4.2.2. 

4.2 Intervjuer 

Den fråga som ska ställas innan valet av intervju görs är om denna metod är ett 

tillräckligt sätt för att behandla det vetenskapliga problemet som är fokus i studien 

och om denna metod kan ge tillfredställande svar (Esaiasson et al., 2012). Detta 

avsnitt avser att förklara varför en intervju lämpar sig till denna studie. 
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Intervjuundersökningar är en teknik som ger möjlighet till att få svar som kan anses 

oväntade och ger en möjlighet till uppföljning (Esaiasson et al., 2012). Detta är en av 

anledningarna till en intervju valts för denna studie, då krav utifrån gapanalysen 

kommer läsas upp för den intervjuade varpå följdfrågor kommer ställas efter varje 

krav för att undersöka dess relevans mot kommunal verksamhet samt om den 

svarande förstår vad som efterfrågas av kravet. Dessa följdfrågor kan hjälpa till med 

att besvara vilka delar som är relevanta för kommunerna samt hur dessa delar kan 

förbättras. Intervjumetoden kan kategoriseras som informantintervjuer och 

respondantintervjuer. En informantintervju innebär att intervjupersonerna är 

”sanningssägare” som bidrar med information om hur verkligheten ser ut inom en 

viss aspekt. Inom denna kategori kan svar fås angående hur t.ex. någonting fungerar 

inom en organisation. Intervjuobjekten kan då bidra med information som hjälper till 

att lösa det vetenskapliga problemet (Esaiasson et al., 2012). En respondantintervju 

innebär att intervjuobjektets egna tankar inom ett visst avseende står i fokus. Denna 

typ av intervju skulle generera information om vad denna tycker och tänker om det 

undersökningen gäller (Esaiasson et al., 2012). Dessa två kategorierer kommer 

blandas under denna studie, då varje krav från gapanalysen kommer ställas till den 

intervjuade och ställa följdfrågor för att undersöka kravens relevans samt om den 

intervjuade förstår det som efterfrågas. 

En intervju kan vara av formerna öppen eller stängd. Öppna intervjuer används 

vanligtvis vid kvalitativa undersökningar. Denna typ av intervju innebär att den som 

intervjuar har begränsad kontroll över intervjun och detta beror på att intervjun inte 

har en specifik inriktning innan den äger rum. Istället för en specifik inriktning som 

bestämts i förtid utformas intervjun under tiden den äger rum utifrån vad den 

intervjuade tycker är viktigt. Fördelen med en öppen intervju är att den intervjuade 

kan bidra med djupare kunskaper inom de områden som denna anser viktiga. 

Nackdelen är att det är svårt för oerfarna intervjuare att genomföra en öppen 

intervju, då det är svårt att balansera mellan öppna frågor och frågor som ska ge svar 

på det intervjun var avsedd att ge svar på (fokuserade frågor). En annan nackdel är 

det kan vara svårt att ta anteckningar av det som sägs under en öppen intervju. 

Övriga problem med öppna intervjuer är även validitet (Berndtsson et al., 2008). 

Validitet adresseras i avsnitt 4.2.4. 

Stängda intervjuer innebär att frågor som ställs under intervjun är förbestämda. 

Denna form lämnar inget utrymme till att ställa följdfrågor beroende på de svar som 

ges av den intervjuade. Fördelen med en stängd intervju är att processen lätt kan 

upprepas. Nackdelar innefattar att den som blir intervjuad anser att frågorna känns 

avgränsade samt saknar relevans, vilket kan påverka de svar som ges (Berndtsson et 

al., 2008). 

Dessa två former blandas vid utförandet av intervjun. Första delen av intervjun 

består av en öppen del där frågor ställs om den intervjuades roll inom kommunal 

verksamhet. Den andra delen genomförs mer strukturerat och detta innebär att 

gapanalysens alla krav gås igenom varpå följdfrågor ställs angående kravets relevans 
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samt angående den intervjuades förståelse för vad som efterfrågas. Avslutningsvis 

genomförs den tredje delen, vilket är en öppen intervju där den intervjuade får svara 

på frågor angående vad de tycker om gapanalysen som analysverktyg mot kommunal 

verksamhet.  

4.2.1 Frågekonstruktion 

Den första delen avser enbart att ta reda på den intervjuades roll inom kommunen 

samt eventuell bakgrund, och detta görs för att stärka validiteten för undersökningen. 

Den andra delen av intervjun baseras på frågor utifrån gapanalysen baserad på 

ISO/IEC 27001/27002. Varje krav som efterfrågas i gapanalysen kommer att ställas 

som en fråga till den intervjuade där ett svar ges. De svar som kan ges är ja, nej och 

vet ej. Oavsett vad den svarande svarar kommer följdfrågor att ställas angående deras 

förståelse av frågan. SCB (2001) skriver att mätfel kan uppstå om frågorna som ställs 

inte blir förstådda. De svar som antecknas kommer ligga till grund för analysen om 

utvärderingen av gapanalysen. Dessa svar fås genom att ställa följdfrågor efter varje 

krav från gapanalysen, vilket gör att den intervjuade kan svara på frågor om de 

förstår frågan (SCB, 2001). Detta innebär frågor om hur de uppfattar kravet och om 

kravet är tydligt och relevant mot kommunal verksamhet. Tredje delen av intervjun 

består av frågor angående den intervjuades åsikter angående gapanalysen, vilket kan 

ligga till grund för vidare analys angående förbättringsområden. 

4.2.2 Val av intervjupersoner 

För att välja rätt person till en intervju gäller det att hitta de som är ”centralt 

placerade källor”. Detta innebär att ha en uppfattning på förhand om vilka personer 

som kan bidra till studien. Om de personer som intervjuas anser att frågor inom 

gapanalysen bör ställas till någon inom ett annat ansvarsområde kan en så kallad 

snöbollsmetod användas, vilket innebär att den som blir intervjuad pekar på en 

annan lämplig kandidat som i sin tur hänvisar till en annan person och så vidare. 

Detta leder till att intervjupersonen kan hjälpa till att anpassa gapanalysen genom att 

svara på de följdfrågor som ställs om de tycker att någon av frågorna är irrelevanta 

för kommunal verksamhet samt om de förstår vad kraven efterfrågar så ett 

tillförlitligt svar kan lämnas. En maxgräns för antal intervjupersoner finns inte, utan 

urvalet av intervjupersoner upphör när metoden har gett ett tillräckligt resultat 

(Esaiasson et al., 2012). Eftersom gapanalysen genomförs på ett flertal kommuner 

antas det att varje intervju ger en bättre bild om vad som behöver anpassas i 

gapanalysen mot kommunal verksamhet. Detta resulterar i en iteration som kommer 

fortsätta tills inga fler anpassningar av gapanalysen behöver göras. Iterationerna 

syftar även till att undersöka hur gapanalysen kan förbättras.  

4.2.3 Intervjustruktur 

DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) skriver att det finns olika sätt att strukturera en 

intervju. Dessa strukturer är ostrukturerad, semistrukturerade och strukturerade. 

Då denna studie är kvalitativ kommer strukturerade intervjuer inte förklaras djupare, 

utan endast förklaras kortfattat, då de ofta används för att genomföra kvantitativa 

studier (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).  
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 En strukturerad intervju innebär att frågor är förbestämda innan intervjun 

äger rum. 

 En ostrukturerad intervju är en struktur som kan liknas vid en konversation. 

Detta innebär att den som intervjuar observerar svar hos de som blir 

intervjuad och skriver därefter ner svar som är intressanta för undersökningen 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). 

 En semistrukturerad intervju är en blandning mellan en strukturerad och 

ostrukturerad intervju. I denna struktur används förbestämda öppna frågor 

och detta kan leda till att följdfrågor kan ställas beroende på det svar som ges 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).  

Intervjustrukturen som används i denna studie är semistrukturerad. Första delen är 

relativt öppen med frågor angående den intervjuades roll inom kommunen. Sedan 

kommer gapanalysen gås igenom och dess krav kommer läsas upp för den 

intervjuade för att sedan kunna ställa följdfrågor angående kravets relevans för 

kommunal verksamhet samt angående den intervjuades förståelse för kravet. Dessa 

följdfrågor kommer ligga till grund för hur gapanalysen kan anpassas och/eller 

förbättras vilket kan leda till ett effektivare verktyg i kommunernas 

informationssäkerhetsarbete. 

4.2.4 Validitet 

Relaterade problem till intervjuer är dess validitet. Validitet är hur det som är tänkt 

att undersökas och vad som faktiskt blir undersökt förhåller sig till varandra. Två 

problem är viktiga att ta hänsyn till för att adressera validiteten i metoden som 

används. Det första problemet innebär att förstå betydelsen av partiskhet vid 

användandet av en specifik metod. Detta innebär att den som undersöker har 

förutfattade meningar om undersökningen och dess utfall. Att vara partisk i en 

undersökning skulle med andra ord färga sättet hur saker observeras, uppfattas och 

tolkas under en undersökning i en studie. För att motverka partiskhet i en så stor 

utsträckning som möjligt behövs en genomgående bakgrund och motivation som 

förklarar syftet med studien. För att undvika partiskhet är det även viktigt att inte 

välja, som exempel, en organisatorisk kontext eller börja insamlandet av data utifrån 

den egna uppfattning gällande det som ska undersökas (Berndtsson et al., 2008). För 

att motverka partiskhet är frågeställningen anpassad efter den bakgrund som angetts 

i kapitlet problemformulering. Partiskhet motverkas även i form av att frågorna som 

ställs under intervjun är tagna från gapanalysen, då studien syftar till att förbättra 

denna. Innan intervjun börjar kommer även syftet med undersökningen att klargöras 

för att göra de inblandade införstådda med vad som undersöks och varför det 

undersöks. 

Det andra hotet mot undersökningen att ha i åtanke är den egna påverkan. Detta 

innebär att den som undersöker bidrar till studien på ett indirekt sätt. Ett exempel på 

detta är att under en intervju informera indirekt till den som blir intervjuad om 

kunskap den inte hade innan intervjun ägde rum. Detta kan göra att den som deltar i 

studien ändrar uppfattning om det som blir undersökt än den tidigare hade. För att 
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motverka hotet mot tillförlitlighet krävs det medvetenhet hos den som undersöker 

hur denna påverkar en organisation. Därför är det viktigt att vara uppmärksam när 

den egna influensen som kan bidra till att förändra förutsättningarna för en studie. 

En bred förståelse för den egna påverkan under en given situation vid 

undersökningar är förkunskapskrav för att lyckas adressera hot mot validiteten 

(Berndtsson et al., 2008). Därför kommer de krav som ställs utifrån gapanalysen inte 

förklaras, vilket kommer bidra till att inte tillföra information som kan färga de svar 

som ges. Detta gör att frågorna inte tolkas på något annat sätt än vad som var tänkt 

när gapanalysen utformades. Förklaring till frågorna kan ges när följdfrågor ska 

ställas, vilket kan bidra till en bättre förståelse hos den som intervjuar om vilka frågor 

som var problematiska för den intervjuade. Detta kan leda till en analys om hur 

frågorna som var problematiska i gapanalysen kan förbättras/anpassas till nästa gång 

de ska ställas. 

4.2.5 Utförande 

Den semistrukturerade intervjun som används till denna undersökning består av fyra 

delar, dessa delar är presentation av undersökningen, inledande frågor, krav från 

gapanalysen och följdfrågor samt kommentarer angående gapanalysen: 

 Presentation av undersökningen innebär en presentation av den 

undersökning som görs. Här kommer syftet med undersökningen förklaras, 

vad en gapanalys är, styrning av åtkomst förklaras, syftet med 

undersökningen och till slut hur intervjun är upplagd och hur den kommer 

utföras.  

 Inledande frågor består av frågor som efterfrågar den intervjuades roll inom 

kommunen och dennes bakgrund. Dessa frågor ställs för att stärka validiteten 

av intervjun. Denna del spelas in via ljudupptagning. 

 Krav från gapanalysen och följdfrågor består av de krav som är 

förutbestämda utifrån styrning av åtkomst som denna studie behandlar. 

Kapitlet innehåller 14 avsnitt. Innan varje avsnitt gås igenom kommer 

avsnittet förklaras vad det handlar om. Efter detta kommer en kontrollfråga 

ställas angående avsnittets relevans mot kommunal verksamhet. Visar det sig 

att avsnittet inte är relevant för mer än en kommun kommer det strykas från 

framtida iterationer, vilket leder till en effektivisering och anpassning av 

gapanalysen mot kommunal verksamhet. Dessa krav kommer ställas varpå 

den intervjuade får svara på en följdfråga angående dennes förståelse av det 

som efterfrågas av kravet. Dessa följdfrågor ger möjlighet för den som blir 

intervjuad att svara på om de förstår innebörden av de krav som ställs utifrån 

gapanalysen. Följdfrågorna kommer bestå av frågor om den svarandes 

förståelse av kraven samt om kraven är tydliga mot kommunal verksamhet. 

Dessa följdfrågor ger svar på om frågan som ställs blir förstådd av den 

intervjuade och denna förståelse är viktig att undersöka då den påverkar den 

svarandes förmåga att ge ett korrekt svar (SCB, 2001). Om den intervjuade 

inte förstår frågan skulle det innebära att den svarande kan ge ett inkorrekt 

svar på de krav som ställs från gapanalysen, vilket skulle innebära en felaktig 
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bild av informationssäkerheten inom den kommunala verksamheten. Dessa 

följdfrågor och dess svar lägger grunden för utvärderingen av gapanalysen. 

Om den intervjuade inte förstår vad kravet efterfrågas är det även ett problem 

att avgöra relevans av kravet. Om den intervjuade inte förstår kravet kommer 

detta att förklaras för att göra det möjligt att avgöra kravets relevans mot 

kommunal verksamhet. 

 Kommentarer angående gapanalysen är en del där de intervjuade kan svara 

på öppna frågor om hur de upplever gapanalysen som metod för att analysera 

kommunal verksamhet. Här får den intervjuade diskutera kraven från 

gapanalysen. Under denna del av intervjun kommer deltagarna vara 

avidentifierade. Även denna del av intervjun kommer att spelas in via 

ljudupptagning. 

De roller som är intressanta för denna undersökning inom den kommunala 

verksamheten är de som ansvarar för IT och som kommer vara delaktiga i 

informationssäkerhetsarbetet. Dessa roller är IT-chefer och IT-tekniker. Efter varje 

genomförd intervju med kommunerna kommer resultatet analyseras. Denna analys 

kommer behandla frågorna i gapanalysen som den intervjuade fann problematiska 

att besvara. Analysen kommer därför hjälpa till att utvärdera samt visa vilka 

eventuella anpassningar som kan göras angående styrning av åtkomst i gapanalysen. 

Detta kommer förhoppningsvis leda mot svaret av frågeställningen i denna studie: 

hur kan gapanalysen anpassas/förbättras gentemot kommuner? Detta är en iterativ 

process som i slutändan avgör när fortsatta intervjuer med kommunerna är onödiga. 

Som exempel för att beskriva denna iterativa process används fem kommuner: 

Kommun A, Kommun B, Kommun C, Kommun D och Kommun E. I dessa fem 

kommuner kommer fem iterationer att utföras. Denna iterativa process innebär att 

intervjun först genomförs med Kommun A. När denna intervju är genomförd 

analyseras resultatet av intervjun och resultatet av detta blir en eventuell anpassning 

av frågorna i intervjudelen krav från gapanalysen och följdfrågor. Dessa nya 

anpassade frågor kommer sedan ställas till Kommun B och resultatet av den 

intervjun leder till vidare eventuell anpassning av frågor från gapanalysen och det 

resultatet kommer användas i intervjun hos Kommun C. Resultatet från Kommun C 

kommer sedan att leda till vidare eventuell anpassning av frågorna och dessa kommer 

användas i intervjun vid nästa iteration.  

När iterationsprocessen är klar kommer resultatet analyseras och visa om 

gapanalysen eventuellt behöver anpassas efter kommunal verksamhet samt 

förbättras för att bedriva ett effektivare arbete med informationssäkerhet. Krav 

kommer inte tas bort direkt mellan iterationerna, då vad som är relevant kan skilja 

sig mellan kommunerna. Men om det visar sig att det finns krav i gapanalysen som är 

irrelevant för de flesta kommunerna kommer dessa krav analyseras för att avgöra om 

de kan tas bort från gapanalysen. 
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4.3 Etiska aspekter 

För att täcka de etiska aspekter när intervju som metod används kan dessa fastställas 

genom fyra huvudkrav enligt Vetenskapsrådet (2008). Dessa huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Det första kravet innebär att forskaren ska underrätta den som blir intervjuad om 

deras uppgift i undersökningen och de villkor som gäller för uppgiftslämnaren. När 

de blivit informerade om detta ska de även upplysas om att delta i undersökningen är 

frivilligt och att de när som helst under intervjun kan avbryta. De skall även 

underrättas om det undersökningen handlar om som kan tänkas påverka deras vilja 

att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet 

Det andra kravet innebär att forskaren ska se till att den intervjuade samtycker till att 

bli intervjuad. Den intervjuade kan själv bestämma hur och under vilka villkor de 

deltar i studien. De som samverkar i intervjun ska även kunna avbryta när de vill utan 

att det innebär negativa följder. Vid ett avbrott av intervjun ska inte den svarande 

utsättas för påtryckningar eller påverkan. Ett beroendeförhållande får heller inte 

finnas mellan forskaren och den intervjuade. Vid ett sådant beroendeförhållande bör 

undersökningen läggas upp på ett sätt som gör det omöjligt för forskaren att härleda 

vem av de intervjuade som gett vilken information (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet 

Det tredje kravet innefattar etiskt känsliga uppgifter. Om sådana uppgifter ska 

lämnas bör ett avtal gällande tystnadsplikt skrivas under innan intervjun inleds. 

Uppgifter om personer som går att intervjua bör antecknas och sedan användas på ett 

sätt så utomstående personer inte kan identifiera de personer som deltagit i 

intervjun. Detta gäller speciellt för när etiskt känsliga uppgifter ska lämnas av den 

intervjuade. Det ska även vara fysiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

informationen som lämnats av den svarande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet 

Det fjärde kravet innebär att information om den intervjuades personuppgifter inte 

ska lämnas ut till icke-vetenskapliga syften. Dessa personuppgifter får heller inte 

användas för att ta beslut angående den intervjuade om inte samtycke för detta ges av 

uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen. Detta resultat har fåtts fram 

genom intervjuer med de som kommer medverka i arbetet med informationssäkerhet 

inom kommunerna med specialisering mot IT. Resultaten sammanfattas med hjälp 

av matriser. Den första matrisen som redovisas i varje iterationsdel visar en 

sammanfattning av det som var problematiskt under intervjun. Denna matris visar 

vad som gjorde att den intervjuade inte kunde ge ett tillförlitligt svar på de krav som 

ställdes. Efter matrisen kommer det som upptäckts att förklaras mer detaljerat och 

sedan kommer resultatet analyseras. Det vill säga att det som kom fram under 

intervjuerna tas i beaktning till nästa iteration som gjordes. Detta var förbättringar 

som syftade till att hjälpa den intervjuade att besvara kraven som ställdes från 

gapanalysen. Dessa ändringar var ingångsvärden vid varje iteration i form av 

förändringar som gjorts utifrån föregående iterationer (dessa ändringar mellan 

iterationer kan ses i bilaga A där varje iteration fått en sifferkod för att kunna spåra 

vad som ändrats efter varje iteration) och sedan testades dessa ingångsvärden för att 

se om den svarande kunde besvara fler av de krav som ställs på ett tillförlitligt sätt. 

Den andra matrisen som används visar en progression av hur kapitlet styrning av 

åtkomst förbättras genom aspekter som upplevd förståelse, tid och relevans. 

Samtliga intervjuer genomfördes på 90 minuter för att kunna analysera tiden som går 

åt för att gå igenom kapitlet styrning av åtkomst (dessa 90 minuter innefattade inte 

de öppna intervjudelarna som ägde rum före och efter genomgången av kapitlet 

styrning av åtkomst). Detta för att se om tidsåtgången var möjlig att minska för att 

skapa ett effektivare informationssäkerhetsarbete.  

Figur 1 visar en modell för läsaren i syfte att underlätta vilken del i undersökningen 

de läser resultatet från. I1 står för iteration 1 och A1 står för analys 1 (alltså en analys 

av iteration 1) och detta fortgår ändå fram till I5 och A5. 

 

Iterationerna förklarar först vem de genomfördes med, vad som gjordes, hur det 

gjordes, varför det gjordes, vilka ingångsvärden som användes och vad som 

testades. Sedan förklaras resultatet av iterationen och avslutningsvis i varje iteration 

görs en kortare analys av resultatet. 

 

 

 

I1 
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I2 

A2 

I3 

A3 
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A4 

I5 

A5 

Figur 1 Modell över iterationer 
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5.1 Iteration 1 

 

Vem  

I den första iterationen intervjuades IT-chefen på kommun A. På frågan angående 

dennes roll inom kommunen och bakgrund svarade den intervjuade ”Jag är IT-chef 

och ansvarig för IT-avdelningen. Adekvat för denna roll är att jag har en 

högskoleutbildning inom informatik. Sen har jag även utbildning som sjuksköterska 

och en utbildning som lärare”. 

Vad 

Det som gjordes under denna iteration var att gå igenom kapitlet avseende styrning 

av åtkomst i gapanalysen för att utvärdera gapanalysen. Detta gjordes under två 

intervjutillfällen då det inte var möjligt att gå igenom hela kapitlet under en intervju. 

Hur 

Intervjun bestod först av en öppen intervjudel där den intervjuade fick en chans att 

beskriva sin roll inom kommunen. Sen gicks kapitlet styrning av åtkomst igenom 

genom att ställa kraven till den svarande, varpå en följdfråga ställdes gällande den 

svarandes förståelse för frågan. Denna fråga hjälper till att förstå om kraven som 

ställdes var möjliga att svara på och om ett tillförlitligt svar kunde ges av den 

svarande. Frågor angående avsnittens relevans mot kommunal verksamhet ställdes 

även. Den sista delen av intervjun var en öppen intervju där den intervjuade fick 

svara på vad de tycker om gapanalysen som analysverktyg mot kommunal 

verksamhet, hur det kändes att besvara de krav som ställdes och hur de själva anser 

att gapanalysen kan förbättras. 

Varför 

Denna iteration gjordes i syfte att utvärdera gapanalysen genom att använda kapitlet 

styrning av åtkomst för att se om den behöver förbättras och/eller anpassas i syfte 

till att effektivisera och förbättra informationssäkerhetsarbetet. Denna iteration 

syftade även till att försöka utvärdera hela kapitlet styrning av åtkomst för att få en 

grund till framtida iterationer. 

5.1.1 Resultat av iteration 1 

Matrisen i figur 3 visar de olika avsnitten inom kapitlet styrning av åtkomst (1 till 

14). Det som skapade problem för den svarande anges vid varje avsnitt som 

sammanfattningsvis visar vad som orsakade problem med att ge ett svar på de krav 

som ställdes. Det som visade sig problematiskt för den svarande var hänvisningar, 

otydliga, termer, delas, förenklingar och irrelevant.   

I1 

A1 

I2 

A2 

I3 

A3 

I4 

A4 

I5 

A5 
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Hänvisningar innebar att det finns hänvisningar som pekade på en annan del i 

gapanalysen. Det var därför svårt för den svarande att kunna ge ett svar då ingen 

förklaring gavs till vad som hänvisades till. 

Otydliga innebar att en del av de krav som ställdes var otydligt formulerade, vilket 

gjorde att den svarande inte kunde ge ett tillförlitligt svar. 

Termer innebär att det fanns ord i en del avsnitt som den svarande inte förstod. Detta 

kan leda till att den som ska förstå kraven svarar fel då de kan misstolka den term 

som används.  

Delas innebar att det fanns krav som behöver delas upp, då det fanns ett krav som 

efterfrågade tre saker. Av denna anledning kunde den svarande inte ge ett svar på 

detta krav.  

Förenklingar innebar nödvändigtvis inte att den intervjuade inte kunde svara på det 

krav som ställdes. Däremot kan det innebära att den svarande misstolkar frågan 

vilket kan leda till ett felaktigt svar på kravet som efterfrågas.  

Irrelevant innebär i detta fall att två avsnitt av de som gicks igenom ansågs vara 

irrelevanta för kommunal verksamhet. Detta är intressant och kommer användas 

som ingångsvärde i följande iteration om dessa två kapitel fortfarande anses 

irrelevanta, vilket kan leda till att de tas bort för att effektivisera arbetet med att 

använda gapanalysen mot kommunal verksamhet. Avsnitt 12 ansågs irrelevant då 

lösenordshanteringen sköts av Active Directory (AD) och därför kändes de 

irrelevanta att svara på enligt den intervjuade. Avsnitt 14 ansågs irrelevant då 

kommunal verksamhet inte har något behov av att skydda källkod, då den källkod 

som används är öppen källkod eller proprietär källkod.  

Resultat 

Den första iterationen gick inte enligt tidsplanerna. Under den första intervjun kunde 

avsnitt 1 till 8 gås igenom vilket innebar att hela kapitlet inte kunde gås igenom under 

en intervju varpå två intervjuer genomfördes med Kommun A. Detta för att kunna 

slutföra hela kapitlet för att se om det är något mer i de andra avsnitten (nio till 14) 

som visar sig problematiskt. Detta för att få en grund till de senare iterationerna 

(iteration 2 och vidare). De två intervjutillfällen under iteration 1 resulterade i att 

den sammanlagda tiden som krävdes för att gå igenom styrning av åtkomst uppgick 

till 180 minuter. Under intervjuerna framkom det vad som var problematiskt med att 

arbeta med en gapanalys och dessa problem presenterades tidigare i detta avsnitt. 

Samtliga 14 avsnitt som gicks igenom under de två intervjuerna ansågs 12 av 14 

avsnitt enligt den svarande relevant för kommunal verksamhet. Dessa avsnitt som 

utvärderades under intervjun innehåll sammanlagt 112 krav och av dessa kunde den 

svarande besvara och förstå 80.  

Figur 3 visar en sammanfattning av resultatet från intervjun. 
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I1 I2…I5 

1 
hänvisningar, 

otydliga, termer, 
delas 

 

2 otydliga, termer  

3 hänvisningar   

4 hänvisningar   

5 
hänvisningar, 

otydliga, termer 
 

6  förenklingar  

7  hänvisningar  

8 
 otydliga, termer, 

förenklingar 
 

9 förenklingar  

10 förenklingar  

11 
otydliga, 

förenklingar  
 

12 irrelevant  

13  termer  

14  irrelevant  

Figur 3 Resultat iteration 1 
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5.1.2 Analys av iteration 1 

Under den första iterationen framkom många problematiska aspekter för att den 

svarande skulle kunna ge ett tillförlitligt svar på de krav som ställdes utifrån 

gapanalysen. Dessa var bland annat att de krav som ställdes var otydliga och innehöll 

hänvisningar och termer som inte gavs någon förklaring till, men även att det fanns 

avsnitt som var irrelevanta. Detta tillsammans innebar att den svarande inte kunde 

ge ett tillförlitligt svar på många av de krav som ställdes. De både intervjuerna som 

krävdes för att gå igenom kapitlet styrning av åtkomst resulterade i att tiden som 

behövdes uppgick till 180 minuter. Denna tidsåtgång är viktig att minimera för att 

göra informationssäkerhetsarbetet effektivt. Ett av kraven har även delats upp i tre 

frågor för att testa om kravet går att svara på under nästa iteration kravet tas upp. 

Figur 4 visar en matris av hur iterationen upplevdes. Dessa värderingar utgår från 

upplevd förståelse, tid och relevans. Varje post utvärderas utifrån en skala på 1 till 10 

där 1 innebär ett lågt värde och 10 innebär ett högt värde. Följande text förklarar de 

olika posterna samt hur de relaterar till en skala på 1 till 10. 

Upplevd förståelse innebär hur den intervjuade uppfattade kraven som ställdes, detta 

är direkt kopplat till hur många av kraven den intervjuade kunde förstå och besvara. 

En 1:a på skalan innebär att den svarande har noll förståelse för de krav som ställs 

och en 10:a innebär full förståelse. Detta räknas ut genom att dela antalet krav som 

den svarade kunde förstå och dela detta med antalet krav som ställdes. Detta 

multipliceras sedan med 10 och resultatet avrundas till ett heltal. I detta fall delas 80 

med 112, vilket blir 0,714. Sedan multipliceras 0,714 med 10, vilket ger ett resultat på 

7,14. Detta avrundas sedan till 7 vilket sedan sätts in i matrisen. 

Tid innebär om alla krav som ställs utifrån styrning av åtkomst i gapanalysen kunde 

gås igenom under den uppsatta intervjutiden (90 minuter). Målet var att kunna gå 

igenom alla kraven under denna tid. En 1:a innebär att ett eller inget avsnitt hann gås 

igenom under intervjun och en 10:a innebär att alla avsnitt kunde gås igenom. För att 

få fram en skala till matrisen tas antalet avsnitt som gicks igenom under intervjun, 

detta delas sen med det totala antalet avsnitt i kapitlet styrning av åtkomst. Sedan 

multipliceras resultatet med 10. Eftersom denna iteration genomfördes under två 

intervjutillfällen blir uträkningen annorlunda för denna iteration. Under den första  

interjvun kunde 8 av 14 avsnitt gås igenom. I detta fall delas 8 med 14, vilket ger 

0,571. Detta multipliceras sedan med 10 vilket ger ett tal på 5,71. Under det andra 

intervjutillfället kunde resterande avsnitt gås igenom, alltså nio till 14. Därför delas 6 

med 14 vilket resulterar i 0,428. Detta multipliceras med 10 vilket ger talet 4,28. 

Sedan adderas 5,71 med 4,28 och sedan delas detta med 2 för att få fram ett 

medelvärde. Detta resulterar i 4,99 och avrundas till 5 och detta tal sätts sedan in i 

matrisen. 

Relevans innebär hur den svarande ställde sig till de krav som ställdes och om de var 

relevanta för kommunal verksamhet. En 1:a innebär att de krav som ställs utifrån 

styrning av åtkomst inte är relevant för kommunal verksamhet och en 10 innebär att 

alla krav som gåtts igenom är relevanta. För att få fram en skala på relevans används 
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den totala mängden avsnitt som gåtts igenom under intervjutiden och delar detta 

med antal avsnitt som ansågs relevanta att svara på enligt den intervjuade. Vid denna 

iteration ansågs 12 av 14 avsnitt vara relevanta. 12 delat på 14 blir 0,857 och detta 

resultat multipliceras sedan med 10, vilket ger talet 8,57. Detta avrundas sedan till 9.   

 
Upplevd 

förståelse 
Tid Relevans 

I1  7 5  9 

I2…I5       
Figur 4 Analys av iteration 1 

 

Den upplevda förståelsen blev 7 på skalan, vilket visar att mer än hälften av kraven 

kunde förstås av den svarande. Därför görs tillägg i form av förklaringar i 

gapanalysen i syfte till att öka förståelsen av det som efterfrågas vilket 

förhoppningsvis kan leda till en högre siffra på skalan vid framtida iterationer. Posten 

tid visar att ungefär halva kapitlet av styrning av åtkomst kunde gås igenom under 

varje intervjutillfälle av de två som genomfördes. Detta innebar att det krävdes 180 

minuter för hela kapitlet. Detta visar att det är tidskrävande att arbeta med 

gapanalysen som den för nuvarande är utformad. Posten relevans visar att en stor del 

av de krav som gicks igenom var relevant för kommunal verksamhet. 

Utifrån denna analys av iteration 1 gjordes ändringar i gapanalysen med avseende att 

höja förståelsen för att den svarande ska kunna ge tillförlitliga svar. De ändringar 

som gjorts utifrån iteration 1 kan ses i bilaga A. Dessa ändringar är märkta med (1). 
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5.2 Iteration 2 

 

Vem 

Under iteration 2 intervjuades en IT-tekniker från Kommun B. På frågan angående 

dennes roll inom kommunen och bakgrund gavs följande svar: ”Jag är IT-tekniker. 

Jag jobbar med infrastruktur, nätverk, servrar. Sånt som ligger bakom kulisserna 

helt enkelt. Gick en utbildning som hette systemprogrammering. Efter det jobbade 

jag på ett företag som heter Conabri, som blev uppköpta av Logica, där jag jobbade 

som server- och nätverkstekniker. Sen började jag på kommunen som IT-tekniker”. 

Vad 

I denna iteration testades förändringar som gjorts under tidigare iterationer för att se 

om de bidrog till en högre förståelse hos den intervjuade.  

Hur 

Intervjun inleddes med en fråga angående den svarandes roll inom kommunal 

verksamhet och om sin bakgrund. Efter det inleddes utvärderingen av gapanalysen 

med avseende på styrning av åtkomst. Avslutningsvis ställdes frågor angående vad 

den intervjuade tyckte om gapanalysen.  

Varför 

Denna iteration har som huvudsyfte att se om de förändringar som gjorts utifrån 

iteration 1 led till att gapanalysen förbättrats och anpassats mot kommunal 

verksamhet.  

Ingångsvärde 

De ingångsvärden som användes under denna iteration kan ses i bilaga A. Dessa 

ingångsvärden är markerade i bilagan med (1).  

Vad som testades 

Förklaringar, förtydligande och anpassningar har gjorts från tidigare iterationen och 

detta testades under denna iteration för att se om gapanalysen förbättrades. 

5.2.1 Resultat av iteration 2. 

Figur 6 visar det sammanfattade resultatet från intervjun. Under de 90 minuter som 

avsatts för att genomföra intervjun kunde alla 14 avsnitt gås igenom. Det som 

sammanfattade intervjun var att en del krav var otydliga, men att förklaringar 

gjorde att kravet kunde förstås och att ett kapitel var irrelevant.  

Otydliga innebar att trots de otydligheter som upptäckts under iteration 1 fanns det 

fortfarande krav som var otydliga vilket gör att kravet inte kunde förstås av den 

intervjuade.  

I1 

A1 

I2 

A2 

I3 

A3 

I4 

A4 

I5 

A5 
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Förklaringar innebar att krav från tidigare iterationer som ansågs vara otydliga, i 

behov av förenklingar och att termer som behöver förklaras, gick att besvara enligt 

den svarande på grund av dessa förklaringar av kraven.  

Irrelevant innebar att hela avsnittet är irrelevant. Den intervjuade ansåg att avsnitt 

14 var irrelevant då kommuner inte är i behov av att skydda källkod och därför var 

det onödigt att gå vidare med de krav som ställdes utifrån detta avsnitt. 

Av de 116 krav som ställdes utifrån styrning av åtkomst kunde den intervjuade 

besvara 113 av dessa.  14 av dessa 113 krav kunde besvaras utifrån de förklaringar som 

skapats utifrån vad som framkommit av iteration 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
I1 I2 I3…I5 

1 
hänvisningar, 

otydliga, termer, 
delas 

 otydliga, 
förklaringar 

  

2 otydliga, termer     

3 hänvisningar   förklaringar   

4 hänvisningar   förklaringar   

5 
hänvisningar, 

otydliga, termer 
 förklaringar   

6  förenklingar     

7  hänvisningar     

8 
 otydliga, termer, 

förenklingar 
förklaringar   

9  förenklingar     

10  förenklingar     

11 
otydliga, 

förenklingar  
förklaringar    

12 irrelevant      

13  termer  förklaringar   

14  irrelevant  irrelevant   

Figur 6 Resultat av iteration 3 
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5.2.2 Analys av iteration 2. 

Under iteration 2 fanns det fortfarande krav som var otydliga trots de förklaringar 

som skett från iteration 1. Dock visar matrisen att antalet poster som otydliga, 

termer och förenklingar har minskat. Som matrisen visar har förklaringar varit en 

genomgående post under de flesta avsnitten (7 av 14). Detta visar att förklaringar som 

gjorts från tidigare iterationer hjälpt till att öka förståelsen för kraven och därmed 

ökat antal krav där ett tillförlitligt svar kunde ges av den intervjuade. I tidigare 

iterationer visade det sig att avsnitt 12 och 14 var irrelevant för kommunal 

verksamhet. I denna iteration visade det sig att enbart avsnitt 14 var irrelevant och 

därför behövdes det avsnitt inte gås igenom vilket innebär en effektivare gapanalys.  

 
Upplevd 

förståelse 
Tid Relevans 

I1  7 5 9 

I2  9 10 9 

I4…I5       
Figur 7 Analys av iteration 3 

Den upplevda förståelsen har ökat från iteration 1 till 9 vilket visar att de förklaringar 

som skapats hjälpte till att höja antal krav som kunde förstås och besvaras av den 

intervjuade. Den tid (90 minuter) som var avsatt för att genomföra utvärderingen av 

gapanalysen med avseende på styrning av åtkomst var tillräcklig för att utvärdera 

alla avsnitt ur gapanalysen. Detta kan också vara ett tecken på att förklaringar av 

kraven gav en direkt förståelse av kraven vilket i sin tur minskade tiden för att 

genomföra utvärderingen. Iteration 1 visade att utan förklaringar tog det 180 

minuter att gå igenom kapitlet styrning av åtkomst (två intervjutillfällen), och detta 

visar en förbättring tidsmässigt. En 9 på skalan angående relevans visar att 13 av 14 

avsnitt var relevanta för kommunal verksamhet. Anledningen för detta var att avsnitt 

14 handlar om att skydda åtkomst till källkod, vilket kommuner inte har något behov 

av eftersom de inte utvecklar programvara. De system som finns inom kommunen 

kommer från Microsoft (proprietär) vilket de själva inte har tillgång till och övrig 

källkod består av öppen källkod. Därför togs avsnitt 14 bort vid följande iteration. 

De ändringar som gjorts i form av förklaringar kan ses i bilaga A. Dessa förändringar 

har markerats med (2). 
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5.3 Iteration 3 

 

 

Vem 

Under iteration 3 intervjuades IT-chefen från kommun C. På frågan om dennes roll 

inom kommunen och bakgrunden gavs följande svar: ”Jag är IT- och 

informationschef och ansvarar för IT-avdelningen. Jag jobbar mycket strategiskt 

och inte så mycket med det tekniska. Jag kommer från verksamheten internt, jag 

har en bakgrund inom omvårdnad och socialtjänst som utredare och IT-

samordnare i många år innan jag hamnade i denna position. Så jag har 

verksamhetsperspektivet med mig”. 

Vad 

Denna iteration syftade till att se om de förändringar som gjorts utifrån iteration 2 

ökade förståelsen för kraven som ställdes och även om antal krav som den svarande 

kunde ge ett tillförlitligt svar på ökade.  

Hur 

Vid intervjun förklarades syftet med undersökningen samt vad som har gjorts 

tidigare angående gapanalysen. Intervjun inleddes med en inspelad öppen intervju 

där den svarande berättade om sin roll inom kommunen. Sedan gicks gapanalysen 

igenom för att utvärdera den och se om förändringarna från tidigare iterationer 

bidrog till ett effektivare och förbättrat arbete med informationssäkerhet avseende 

gapanalysen. Intervjun avslutades sedan med öppna intervjudelen där den 

intervjuade svarade på frågor angående om vad den intervjuade tyckte om 

gapanalysen.  

Varför 

Denna iteration hade som syfte att se om de förändringar som gjorts efter vad som 

framkom efter iteration 1 och 2 bidrog till en ökad förståelse, anpassning till 

kommunal verksamhet, effektivisering och förbättring av gapanalysen.  

Ingångsvärde 

De ingångsvärden som var med under denna iteration kommer från de ändringar 

som gjordes utifrån iteration 1 och 2 som kan ses i bilaga A. Ändringarna är 

markerade med (1) och (2).  

Vad som testades 

Det som testades var de ändringar som gjorts utifrån tidigare iterationer samt om fler 

ändringar behöver införas för att förbättra och anpassa gapanalysen mot kommunal 

verksamhet. 

I1 

A1 

I2 

A2 

I3 

A3 

I4 

A4 

I5 

A5 

Figur 8 Modell över iteration 3 
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5.3.1 Resultat av iteration 3 

Figur 9 visar en matris som sammanfattar det som framkom under intervjun. Under 

de 90 minuter som var avsatta för att slutföra utvärderingen av kapitlet styrning av 

åtkomst kunde samtliga 14 avsnitt gås igenom. Det som gjorde det svårt för den 

svarande att förstå en del krav innebar att de var otydliga, i behov av förenklingar 

och termer som behövde förklaras. Förklaringar som gjorts efter vad som 

framkommit under tidigare iterationer gjorde det möjligt för den intervjuade att ge 

ett svar på de krav som ställdes. 

Termer innebar att det finns ord som gjorde att den intervjuade hade svårt att förstå 

kravet, vilket innebar att ett tillförlitligt svar inte kunde ges. 

Förenklingar innebar att den svarande kunde till viss mån förstå vad som 

efterfrågades, men att ge ett tillförlitligt svar skulle underlättas genom att förenkla 

några av de krav som ställdes.  

Otydliga innebar att den intervjuade inte kunde ge ett svar då det som efterfrågades 

inte förstods.  

Förklaringar innebar att den svarande kunde ge ett tillförlitligt svar på grund av de 

förklaringar som skapats utifrån det som framkommit av tidigare iterationer. 

Borttagen innebar att avsnittet tagits bort från kapitlet styrning av åtkomst på grund 

av det inte var relevant för kommunal verksamhet enligt den intervjuade. 

Irrelevant innebar att den intervjuade ansåg att kapitlet var irrelevant för kommunal 

verksamhet vilket innebar att avsnittet angående skyddandet av källkod inte gicks 

igenom under denna iteration.  

Av de 116 krav som ställdes utifrån styrning av åtkomst kunde den svarande ge ett 

tillförlitligt svar på 103 av dessa. 28 av de 103 krav som den intervjuade kunde ge ett 

tillförlitligt svar var tack vare de förklaringar som skapats utifrån tidigare iterationer. 
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I1 I2 I3 I4…I5 

1 
hänvisningar, 

otydliga, termer, 
delas 

 otydliga, 
förklaringar 

förklaringar, 
termer, otydliga  

 

2 otydliga, termer   
 förklaringar, 

otydliga 
 

3 hänvisningar   förklaringar    

4 hänvisningar   förklaringar  otydliga, termer  

5 
hänvisningar, 

otydliga, termer 
 förklaringar 

 förenklingar, 
förklaringar 

 

6  förenklingar    förklaringar  

7  hänvisningar      

8 
 otydliga, termer, 

förenklingar 
förklaringar 

 förklaringar, 
förenklingar, 

 

9  förenklingar    förklaringar  

10  förenklingar   termer, otydliga  

11 
otydliga, 

förenklingar  
förklaringar  

termer, 
förklaringar 

 

12 irrelevant       

13  termer  förklaringar 
 förklaringar, 

termer, otydliga  
 

14  irrelevant  irrelevant 
 borttagen, 
irrelevant 

 

Figur 9 Resultat av iteration 3 
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5.3.2 Analys av iteration 3 

Som matrisen visar innehöll fler avsnitt under iteration 3 krav som var svåra att 

förstå vid jämförelse med iteration 2. Trots detta har de förklaringar som gjorts 

utifrån tidigare iterationer möjliggjort antal krav som gick att förstå och besvara. 

Detta innebar att ett flertal krav inte skulle vara möjligt för den svarande att besvara 

vilket även skulle resultera i ett ännu lägre antal krav som kunde besvaras.  Samtliga 

13 avsnitt kunde gås igenom under den uppsatta tiden vilket visar att kapitlet 

avseende styrning av åtkomst har effektiviserats i form av att förklaringarna 

underlättat svarsbördan på samtliga krav. 

 

 
Upplevd 

förståelse 
Tid Relevans 

I1 7 5 9 

I2 9 10 9 

I3 9 10 10 

I4…I5       
Figur 10 Analys av iteration 3 

 

Upplevd förståelse ligger samma nivå som föregående iteration, och visar fortfarande 

ett högre resultat än iteration 1. Viktigt är dock att det fanns fler krav i denna 

iteration som kunde besvaras på grund av de förklaringar som gjorts. Tid visar 10 

vilket motsvarar att alla de kapitel som var relevanta för kommunal verksamhet 

kunde gås igenom under de 90 minuter som var avsedda för intervjun. Relevans visar 

en högre siffra under denna iteration då alla avsnitt som gicks igenom ansågs vara 

relevanta att besvara enligt den intervjuade. Detta för att avsnitt 14 angående 

skyddandet av källkod tagits bort från kapitlet styrning av åtkomst vilket gjorde att 

de 13 avsnitt som utvärderades visade sig vara relevanta för kommunal verksamhet. 

Avsnitt 14 diskuterades där det framkom att skydda källkod är irrelevant för 

kommunal verksamhet på grund av att de inte utvecklar egen källkod. De använder 

sig av lösningar från Microsoft i IT-systemen, vilket innebär proprietär källkod som 

de inte har tillgång till. Övrig källkod som används är öppen källkod.  

De ändringar som gjordes utifrån iteration 3 kan ses i bilaga A. Dessa ändringar är 

markerade med (3). Dessa ändringar användes som ingångsvärde vid iteration 4.  
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5.4 Iteration 4 

 

Vem 

Under iteration 4 intervjuades IT-chefen från kommun D. På frågan om dennes roll 

inom kommunen gavs svaret: ”Jag jobbar som IT-chef och chef över en avdelning 

som heter IT- och verksamhetsutveckling. Dels så producerar vi IT-tjänster till 

kommunen, till koncernen, kommunen, bolag och samarbetsorganisationer. Sen 

jobbar vi också med verksamhetsutveckling, metodstöd, när det gäller 

digitalisering, när det gäller projekt, modell och processkartläggningsverktyg”. 

Vad 

Denna iteration syftade till att se om de ändringar som gjorts utifrån iteration 3 har 

ökat förståelsen och om antal krav som den intervjuade kunde förstå och svara på 

ökade.  

Hur 

Intervjun bestod av tre delar, en öppen intervju där den intervjuade fick svara på 

frågor om dennes roll i kommunen. Sedan gicks kapitlet angående styrning av 

åtkomst igenom. Avslutningsvis fick den intervjuade svara på frågor om vad den 

intervjuade tyckte om gapanalysen.  

Varför 

Denna iteration genomfördes för att vidare utvärdera gapanalysen för att se om den 

kunde förbättras samt anpassas mot kommunal verksamhet.   

Ingångsvärde 

De ingångsvärden som användes under denna iteration är ändringar som gjordes 

från tidigare iterationer. Dessa ändringar kan ses i bilaga A. Ändringarna är 

markerade med (1), (2) och (3).  

Vad som testades 

Det som testades är ändringar som skapats utifrån tidigare iterationer och om de 

hjälpte den intervjuade att ge ett svar på fler antal krav än i tidigare iterationer.  

5.4.1 Resultat av iteration 4 

Figur 12 visar en sammanfattning av det som framkom under intervjun. Under de 90 

minuter som var avsatt för att igenom kapitlet angående styrning av åtkomst kunde 4 

av 13 avsnitt gås igenom. Det som var problematiskt för den svarande var att en del 

av kraven var otydliga. Många av kraven gick att besvara tack vare de förklaringar 

som skapats utifrån tidigare iterationer.  

I1 

A1 

I2 

A2 

I3 

A3 

I4 

A4 

I5 

A5 
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Förklaringar innebar att den svarande kunde förstå och svara på krav tack vare 

förklaringar som skapats från tidigare iterationer vilka har ansetts vara svåra att 

förstå på grund av att de varit otydliga och i behov av förklaring.  

Otydliga innebär att en del av kraven var otydliga och den intervjuade kunde därför 

inte förstå eller lämna ett svar på kraven.  

Ingen tid innebar att det inte fanns tid att gå igenom alla avsnitt under de 90 minuter 

som var avsatt för intervjun. Detta var inga problem under iteration 2 och 3. 

Anledningen till varför enbart fyra avsnitt kunde gås igenom analyseras i kapitel 

5.5.2. 

Borttagen innebar att hela avsnitt tagits bort på grund av det som framkommit under 

tidigare iterationer.  

Av de 35 krav som ställdes till den intervjuade kunde 33 av dessa förstås för att den 

svarande skulle kunna ge ett tillförlitligt svar. 15 av de 33 krav där ett tillförlitligt svar 

kunde ges var tack vare de förklaringar som skapats utifrån tidigare iterationer. 
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I1 I2 I3 I4 I5 

1 
hänvisningar, 

otydliga, termer, 
delas 

 otydliga, 
förklaringar 

förklaringar, 
termer, otydliga  

 förklaringar, 
otydliga,  

 

2 otydliga, termer   
 förklaringar, 

otydliga 
 förklaringar, 

otydliga 
 

3 hänvisningar   förklaringar    förklaringar   

4 hänvisningar   förklaringar  otydliga, termer  förklaringar  

5 
hänvisningar, 

otydliga, termer 
 förklaringar 

 förenklingar, 
förklaringar 

 ingen tid  

6  förenklingar    förklaringar  ingen tid  

7  hänvisningar      ingen tid  

8 
 otydliga, termer, 

förenklingar 
förklaringar 

 förklaringar, 
förenklingar, 

ingen tid   

9  förenklingar    förklaringar ingen tid   

10  förenklingar   termer, otydliga ingen tid   

11 
otydliga, 

förenklingar  
förklaringar  

termer, 
förklaringar 

 ingen tid  

12 irrelevant      ingen tid   

13  termer  förklaringar 
 förklaringar, 

termer, otydliga  
ingen tid   

14  irrelevant  irrelevant 
 borttagen, 
irrelevant 

borttagen   

Figur 12 Resultat av iteration 4 
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5.4.2 Analys av iteration 4 

Under den tid som var avsatt för intervjun kunde bara 4 avsnitt gås igenom. Detta 

berodde på att den svarande hade svårt att förstå de krav som efterfrågades. Detta 

innebar nödvändigtvis inte att den svarande inte förstod de krav som efterfrågades, 

utan att den svarande tog lång tid på sig att förstå kraven för att kunna ge ett 

tillförlitligt svar. Iteration 2 och 3 visar på att alla avsnitt var möjliga att gå igenom. 

Iteration 4 visar att tiden det tar att genomföra en gapanalys kan ta lång tid och detta 

kan variera mellan olika kommuner. Den upplevda förståelsen var hög, trots att det 

tog lång tid att få ett tillförlitligt svar. Relevans visar på 10 då alla de krav som 

ställdes ansågs vara relevanta mot kommunal verksamhet. 

 
Upplevd 

förståelse 
Tid Relevans 

I1  7 5 9 

I2 9 10 9 

I3 9 10 10 

I4 9 3 10 

I5    
Figur 13 Analys av iteration 4 

De ändringar som gjordes utifrån iteration 4 kan ses i bilaga A. De ändringar som 

gjorts är markerade med (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5.5 Iteration 5 

 

Vem. Under iteration 5 intervjuades IT-chefen från kommun E. På frågan angående 

dennes roll inom kommunen och bakgrund gavs följande svar: ”Jag är IT-chef. Chef 

för den avdelning som ansvarar för IT. Vi jobbar framförallt med drift av system, 

nätverk, IT-infrastruktur och installation, support och förvaltning av 

arbetsplatsutrustning. Vi har rådgivande och strategiska funktioner som innebär 

rådgivning vid upphandling och leverera en syn på vart verksamheten är på väg 

om ett par år. Lång erfarenhet inom offentlig verksamhet, jag har jobbat 

landstingskommunalt under hela 90-talet. Har jobbat privat som konsult under 

några år. Sen har jag varit kommunal IT-chef för fyra kommuner i 13 år”. 

Vad 

Denna iteration syftade till att vidare utvärdera gapanalysen som analysverktyg mot 

kommunal verksamhet.  

Hur 

Först genomfördes en inspelad öppen intervjudel där den intervjuade berättade om 

sin roll inom kommunen. Sen utvärderades gapanalysen angående styrning av 

åtkomst. Avslutningsvis genomfördes ännu en inspelad öppen intervjudel där den 

intervjuade fick svara på frågor angående åsikter om gapanalysen. 

Varför 

Denna iteration utfördes för att vidare utvärdera gapanalysen för att se om det fanns 

ytterligare möjligheter till förbättring. 

Ingångsvärde 

Ingångsvärdena som användes under denna iteration kan ses i bilaga A. Dessa 

ingångsvärden har skapats utifrån tidigare iterationer och är markerade med (1), (2), 

(3) och (4).  

Vad som testades  

De ingångsvärden som användes under denna iteration testades för att se om de 

kunde öka antal krav som den intervjuade kunde förstå och besvara samt om 

ytterligare anpassning (genom borttagandet av irrelevanta avsnitt) av gapanalysen 

kunde göras. 

5.5.1 Resultat av iteration 5 

Figur 15 visar en matris med de sammanfattade resultaten från intervjun. Under de 

90 minuter som var avsatta för att utvärdera gapanalysen kunde samtliga 13 avsnitt 

gås igenom (avsnitt 14 anses irrelevant för kommunal verksamhet och räknas därför 

I1 

A1 

I2 

A2 

I3 

A3 

I4 

A4 

I5 

A5 
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inte med). Den svarande hade svårt att ge ett tillförlitligt svar då några krav var 

otydliga. På grund av de förklaringar som skapats utifrån tidigare iterationer kunde 

ett tillförlitligt svar ges till ett flertal krav.  

Otydliga innebar att den intervjuade inte kunde ge ett tillförlitligt svar då kravet var 

otydligt och den intervjuade förstod inte vad som efterfrågades.  

Förklaringar innebar att den svarande kunde ge ett tillförlitligt svar på grund av de 

förklaringar som skapats utifrån tidigare iterationer. 

Av de 116 krav som ställdes kunde 115 besvaras med ett tillförlitligt svar. 25 av de 115 

krav som den svarande kunde ge ett tillförlitligt svar på kunde göras på grund av de 

förklaringar som gjorts utifrån tidigare iterationer. 
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I1 I2 I3 I4 I5 

1 
hänvisningar, 

otydliga, termer, 
delas 

 otydliga, 
förklaringar 

förklaringar, 
termer, otydliga  

 förklaringar, 
otydliga,  

 förklaringar 

2 otydliga, termer   
 förklaringar, 

otydliga 
 förklaringar, 

otydliga 
förklaringar 

3 hänvisningar   förklaringar    förklaringar,   förklaringar 

4 hänvisningar   förklaringar  otydliga, termer  förklaringar  förklaringar 

5 
hänvisningar, 

otydliga, termer 
 förklaringar 

 förenklingar, 
förklaringar 

 ingen tid förklaringar  

6  förenklingar    förklaringar  ingen tid  förklaringar 

7  hänvisningar      ingen tid   

8 
 otydliga, termer, 

förenklingar 
förklaringar 

 förklaringar, 
förenklingar, 

ingen tid   förklaringar 

9  förenklingar    förklaringar ingen tid    

10  förenklingar   termer, otydliga ingen tid  
 Förklaringar, 

otydliga 

11 
otydliga, 

förenklingar  
förklaringar  

termer, 
förklaringar 

 ingen tid  förklaringar 

12 irrelevant      ingen tid    

13  termer  förklaringar 
 förklaringar, 

termer, otydliga  
ingen tid  förklaringar  

14  irrelevant  irrelevant 
 borttagen, 
irrelevant 

borttagen  borttagen  

Figur 15 Resultat av iteration 5 



42 
 

5.5.2 Analys av iteration 5 

Jämfört med tidigare iterationer innehöll iteration 5 bara ett avsnitt där krav ansågs 

vara otydliga vilket innebär att den svarande inte kunde ge ett tillförlitligt svar. Under 

den uppsatta tiden på 90 minuter kunde samtliga 13 avsnitt gås igenom. 10 av 

avsnitten innehöll förklaringar vilket betydde att 25 av de 115 krav som besvarades 

kunde besvaras på grund av dessa förklaringar.  

 
Upplevd 

förståelse 
Tid Relevans 

I1 7 5 9 

I2 9 10 9 

I3 9  10  10 

I4 9  3  10 

I5 10 10 10 
Figur 16 Analys av iteration 5 

 

Upplevd förståelse har ökat sen tidigare iterationer. 115 av 116 krav kunde besvaras 

vilket innebar att den intervjuade kunde ge ett tillförlitligt svar på de krav som var 

relevanta för kommunal verksamhet. Utan de förklaringar som skapats utifrån 

tidigare iterationer skulle enbart ett tillförlitligt svar kunnat ges på 90 av de 116 krav 

som efterfrågades, vilket skulle ge 8 istället för 10 under posten upplevd förståelse i 

matrisen. Tid anger att alla avsnitt som var relevanta för kommunal verksamhet 

kunde gås igenom under den uppsatta tiden. Vid jämförelse med iteration 4 var det 

en märkbar förbättring från 3 till 10. Iteration 4 visar att det kan ta mycket lång tid 

för den svarande att förstå frågorna för att kunna ge ett tillförlitligt svar, vilket kan 

peka på att tiden som krävdes för att gå igenom ett kapitel som styrning av åtkomst 

från gapanalysen var individuellt och kan variera från varje tillfälle gapanalysen 

genomförs. Relevans visar att alla de avsnitt som gicks igenom var relevanta för 

kommunal verksamhet och därför viktiga för en kommun att ta ställning till. 
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5.6 Svar från de avslutande öppna intervjuerna 

I detta avsnitt presenteras svaren som gavs från den avslutande inspelade öppna 

intervjudelen som gjordes vid varje iteration. Tre frågor ställdes där den intervjuade 

fick svara på frågor gällande deras åsikter om gapanalysen. Frågorna som ställdes är 

skrivna inom rutor med grå bakgrund. Efter varje fråga ger personen som 

intervjuades inom kommunen sitt svar på frågan.  

Vad anser du om gapanalysen som ett analysverktyg för kommunal 

verksamhet? 

Kommun A: ”Jag tycker att den är rätt omfattande och lite svårt att tillämpa till 

alla delar eftersom vi är en rätt så omskiftande typ av verksamhet men om man 

bestämmer sig för att man vill titta på administrativ säkerhet och kanske delar av 

den så funkar den ju.” 

Kommun B: ”Jag har ingen erfarenhet av den sen innan. Men de 

frågeställningarna som du haft här så tycker jag det är många väldigt relevanta 

frågor. Dom behöver komma ut till kommunerna och säkerhet behöver lyftas inom 

kommunerna då de kan vara väldigt lätt att nalla på den här säkerheten i förmån 

till enkelhet och andra kostnader.” 

Kommun C: ”Jag har ju inte använt den i verkligheten, så jag tycker det ska bli 

spännande att göra det. Jag tror att det kan vara bra för oss att få fram vad det är 

vi behöver göra, vilka brister vi har, vad vi ska jobba vidare med. Detta tror jag en 

gapanalys kan hjälpa till med”. 

Kommun D: ”För det första så har inte jag mycket erfarenhet av detta. Jag kan 

ändå tänka mig att det kan finnas några utmaningar för att få det att fungera.” 

Kommun E: ”Jag tror det är bra, jag har inte själv varit med i någon som gått 

hela vägen. Men jag kommer bli intervjuad i samband med det arbete som görs av 

högskolan mot kommunerna, så jag kommer snart ha varit med i min första. Men 

jag tycker att metoden verkar bra, jag tror kommuner överlag tror på gapanalyser. 

Den ger en krass bild över att vi inte är där vi ska vara när det gäller 

informationssäkerhet. Så jag tror att det absolut kan ge en bra effekt för oss för att 

komma ikapp eller ta oss i rätt riktning.” 

Hur kändes det att besvara de kraven som ställdes från gapanalysen? 

Kommun A: ”Jag tycker de var onödigt krångligt formulerade och att de väldigt 

mycket hänvisar till olika delar av texten, antingen framåt eller bakåt vilket gör att 

det blir komplicerat att läsa. Jag tror att man skulle tjäna på att förenkla mycket 

och kanske slå ihop en del frågor.” 

Kommun B: Inget svar gavs från kommun B. 
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Kommun C: ”Det var både och, en del var tydliga och väldigt relevanta. De andra 

kanske var lite svårare att förstå och frågan är om man kan förenkla dem och göra 

dem lite mer tydliga. Göra språket lättare. Men i stort sett tycker jag att de 

omfattar det vi jobbar med. Jag var tvungen att tänka efter många gånger flera 

gånger och då är jag ändå rätt insatt även om jag inte är jätteteknisk om man 

säger så. Så jag tycker att man borde kunna göra språket tydligare och förenkla 

med exempel, då jag tror att det skulle förenkla när man går ut i verksamheten 

också”. 

Kommun D: ”Jag har ju inte gjort ett regelrätt arbete så. Men jag inbillar mig när 

jag har fått känna lite på det att det inte är helt enkelt. Det är lite krångligt upplagt, 

ibland lite svårbegripligt språk. Men just den här formen med påståenden känns 

inte riktigt klockrent”. 

Kommun E: ”Jag tyckte det kändes bra, jag känner mig relativt bekant med 

terminologin och områdena och jag känner att jag förstår mig på detta”. 

Kan gapanalysen förbättras enligt dig? 

Kommun A: ”Om man vill nå ett syfte med att man ska kunna hitta skillnaden 

mellan nuläge och önskat läge så måste människor förstå vad man frågar efter. Sen 

tror jag att det är bra om det finns grader, en del frågor är av karaktären ja eller 

nej och i många fall handlar det om att man kanske har kommit en bit på vägen, 

men möjligheten att svara till viss del eller stor del tror jag kan vara bra. Det är 

klassiskt svenskt byråkratspråk i det och det kanske måste vara nödvändigt ibland. 

Jag tror man skulle vinna mycket med förenkling” 

Kommun B: ”Nej, det tycker jag inte.” 

Kommun C: ”Det som du gör nu och tittar på om det är relevant eller inte, språket 

och exempel. Det tror jag är de viktigaste sakerna. Jag tror att frågorna är 

relevanta, bara man förstår dem. Det är ju nyckeln till alltihopa.” 

Kommun D: Inget svar gavs från Kommun D. 

Kommun E: ”Det är inte mycket. Jag kan bara spontant tänka att vissa 

formuleringar var lite konstigt översatt och man skulle tjäna på att MSB skulle ta 

en roll och göra en typ av originalöversättning av standardtext och standardfrågor 

för att öka förståelsen genom att använda en bättre svenska i frågorna”. 

5.6.1 Sammanfattning av de avslutande öppna intervjuerna  

På frågan angående vad de anser om gapanalysen som analysverktyg för kommunal 

verksamhet svarar tre av kommunerna att det är bra att ett arbete med detta verktyg 

görs mot kommuner. Detta för att de är intresserade av att se nivån av 

informationssäkerhetsarbetet och vad de behöver arbeta vidare med. Två av 

kommunerna ser svårigheter med att arbeta med en gapanalys, dels för att 
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kommunal verksamhet är skiftande och för att de saknar erfarenhet av att arbeta med 

en gapanalys. 

Nästa fråga berör hur de intervjuade upplevde att besvara kraven som ställdes från 

gapanalysen. Tre av kommunerna anser att språket som används försvårar att förstå 

det som efterfrågas av kraven. En av kommunerna tyckte inte det var svårt att förstå 

de som efterfrågades då den intervjuade kände till den terminologi som används i 

gapanalysen. Men de flesta av de intervjuade kommunerna var överens om att det var 

språket som användes var en faktor som gjorde det svårt att förstå vad som 

efterfrågades. 

Den sista frågan berör hur de intervjuade själva anser att gapanalysen kan förbättras. 

Två av de fem kommunerna nämner att det är viktigt att förstå vad som efterfrågas av 

kraven. Därför skulle gapanalysen tjäna på, enligt de intervjuade, att förklara det som 

efterfrågas av kraven. En av kommunerna nämner även att en del av kraven var svåra 

att förstå på grund av de översättningar som gjorts från den engelska till den svenska 

standarden. Tre av de intervjuade kommunerna upptäckte själva under intervjun att 

det finns områden där gapanalysen kan förbättras. 
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6 Analys 
På frågan angående om vad de anser om gapanalysen som analysverktyg för 

kommunal verksamhet så har ingen av kommunerna någon tidigare erfarenhet av att 

jobba med en gapanalys. Tre av fem kommuner anser att det är en bra idé att ett 

arbete med informationssäkerhet ska genomföras, då de vill se vad de behöver arbeta 

vidare med. Vidare ställdes frågan hur det kändes för den intervjuade att svara på de 

krav som ställs från gapanalysen varpå ett genomgående tema var det språk som 

användes i kraven. Detta språk gjorde enligt tre av fem kommuner det svårt att veta 

vad som efterfrågas och det skulle hjälpa om kraven tydliggjordes. Endast Kommun E 

ansåg vara bekväm i den terminologi som används i gapanalysen. Övriga kommuner 

ansåg dock man skulle tjäna på att förenkla eller förtydliga det som efterfrågas i 

kraven. Angående frågan om hur gapanalysen kan förbättras enligt tre av fem av 

kommunerna är att de behöver förändras genom t.ex. förklaringar för att kunna 

förstå vad som efterfrågas. Kommun A nämner ”om man vill nå ett syfte med att 

man ska kunna hitta skillnaden mellan nuläge och önskat läge så måste människor 

förstå vad man frågor efter”, vilket är viktigt för att få reda på kommunernas nuläge 

gällande deras informationssäkerhet. Om de intervjuade inte förstår vad kraven 

efterfrågar kan heller inte en rättvis bild ges av det faktiska nuläget gällande 

informationssäkerheten inom kommunal verksamhet. Som man kan se från iteration 

2 till 5 så har förståelsen för kraven ökat avsevärt (vid jämförelse med gapanalysens 

ursprungsläge vid iteration 1) vilket inneburit att den svarande har kunnat ge ett 

tillförlitligt svar. Detta är mycket tack vare de förklaringar som tillförts inom 

gapanalysen.  

För att kunna generalisera krav som är i behov av förklaringar är det termer som är 

centrala för området som behandlas i gapanalysen. Dessa termer måste förstås för att 

kunna förstå det som efterfrågas i kraven. Därför har många termer förtydligas i 

kapitlet styrning av åtkomst i gapanalysen. Exempel på termer som behövdes 

förtydligas var logiska, verksamhetstillämpningar, autentiseringsinformation, 

priviligierad, nätverkstjänster, nättjänster, användaridentifikationer, 

användarkonton, generella administratörskonton, priviligierade 

åtkomsträttigheter, tillämpningar, ”Brute force”-inloggningsförsök, 

verktygsprogram, informationsbehandlingsresurser och ad hoc. Alla dessa termer 

är specifika för området styrning av åtkomst, och för att utvärdera detta kapitel 

intervjuades de med kunskap inom IT och informationssäkerhet inom kommunerna, 

och även de hade svårt att förstå dessa termer, vilket innebär att termer som används 

inom andra områden kan förklaras för att uppgiftslämnaren ska förstå vad som 

frågas efter.  

Gapanalysen är baserad på ISO/IEC 27002 och en intressant upptäckt gjordes när 

den svenska upplagan jämfördes med den engelska. I den svenska upplagan används 

nätverkstjänster och nättjänster, vilket vid en första anblick kan ses som två skilda 

termer med olika innebörd. I den engelska upplagan är båda dessa benämnda som 

network services och har samma innebörd där det nämns i kraven. Detsamma gäller 
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för termerna användaridentifikationer och användarkonton där de benämns som 

user-ID i den engelska upplagan av standarden. Detta är ett av de problem som de 

intervjuade har haft med gapanalysen, att de blivit förvirrade av dessa termer och 

undrat varför de skrivits som nätverkstjänster och nättjänster. Efter förklaringar 

gjordes att de innebär samma sak kunde ett tillförlitligt svar ges på kravet 

innehållandes dessa termer. Detta kan jämföras med den problematik som 

Cheremushkin & Lyubimov (2010) skriver om i sin undersökning, där termer som 

används i standarder ges olika definitioner mellan olika standarder. Detta kan 

jämföras genom att termerna som används mellan den engelska och svenska 

upplagan av ISO/IEC 27002 skiljer sig åt. För att motverka att sådana otydligheter 

uppstår kan standarden ses igenom för att göra en korrekt översättning till den 

svenska versionen i gapanalysen. 

6.1 Upplevd förståelse 

Vid den första iterationen var den upplevda förståelsen 7. Efter den första iterationen 

ökade förståelsen från 7 till 9. Den högre förståelsen kunde nås genom förklaringar 

som skapats utifrån tidigare iterationer. Detta visar på att den svarande kunde ge ett 

tillförlitligt svar på fler frågor än tidigare iterationer. Genomgående har de 

förklaringar som gjorts till kraven ökat förståelsen för gapanalysen till skillnad från 

dess ursprungsläge (iteration 1). Vid iteration 5 når den upplevda förståelsen 10 på 

skalan, då 115 krav av 116 krav förstods. De förklaringar som gjorts har hjälpt till att 

öka förståelsen för vad som efterfrågas och dessa kan ses i bilaga A där varje iteration 

har markerats med (1), (2), (3), (4) och (5) för att se vad som tillkom efter varje 

iteration.  

6.2 Tid 

Vid första iterationen kunde inte alla 14 avsnitt i styrning av åtkomst gås igenom. 

Detta berodde på att många krav enligt den intervjuade var svåra att förstå vilket 

gjorde att det tog tid att ge ett tillförlitligt svar. På en del av kraven kunde inte ett svar 

ges då det var otydligt enligt den svarande vad som efterfrågades. Hela kapitlet kunde 

därför gås igenom under två intervjutillfällen, vilket innebar att det tog 180 minuter 

att gå igenom hela kapitlet. Efter den första genomförda iterationen gjordes 

förändringar för att öka antal krav som kunde förstås och besvaras av den 

intervjuade. Detta gav även resultat inom aspekten tid vid genomförandet av 

iterationerna. Vid iteration 2 kunde hela kapitlet gås igenom på 90 minuter, vilket 

innebär att tiden som behövdes halverades. Samma resultat kan ses under iteration 

3, där alla avsnitt kunde gås igenom på 90 minuter. En avvikelse under iteration 4 

där endast 4 av 13 avsnitt kunde gås igenom under 90 minuter. Detta visar att det kan 

skilja sig mellan kommunerna rent tidsmässigt för att genomföra en gapanalys 

avseende styrning av åtkomst. Iteration 5 visar att iteration 4 var en avvikelse 

genom att samtliga 13 avsnitt kunde gås igenom.  

6.3 Relevans 

Under iterationerna ställdes frågan om avsnittens relevans mot kommunal 

verksamhet. Detta innebär att gapanalysen kan anpassas mot kommunal verksamhet 
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då endast de relevanta kraven kan ställas. Detta är även en bidragande faktor till att 

tiden som behövs för att gå igenom alla avsnitt minskar.  

Anledningen till att avsnitt 14 togs bort under de senare iterationerna beror på svaren 

från de intervjuade. De alla var eniga om att källkod inte är något som är intressant 

eller relevant för kommuner att skydda. Detta för att de använder sig av proprietär 

mjukvara i deras IT-lösningar från Microsoft. Denna källkod har kommunerna själva 

ingen tillgång till och därför är det onödigt att besvara de krav som ställs utifrån 

avsnitt 14 i kapitlet styrning av åtkomst. Kommunerna nämner även att de använder 

sig av öppen källkod, och som en av kommunerna svara under intervjun att ”vi 

använder inte ens mycket öppen källkod”. Vidare nämner även en annan av 

kommunerna angående öppen källkod att ”i kommunerna använder vi oss av öppen 

källkod, och på grund av dess natur behöver denna ej skyddas. Källkoden finns 

tillgänglig för alla då principen för öppen källkod är att alla kan hjälpa till att 

förbättra koden”. Av dessa anledningar stryks avsnitt 14 från kapitlet angående 

styrning av åtkomst då det inte behövs för att utvärdera informationssäkerheten 

inom kommunal verksamhet. Detta visar på att det finns avsnitt inom gapanalysen 

som är irrelevanta för kommunal verksamhet och därför kan dessa uteslutas. För att 

generalisera hur denna anpassning kan göras mot resten av avsnitten så kan en 

kontrollfråga angående avsnittets relevans mot kommunal verksamhet göras innan 

kraven i avsnittet gås igenom. Denna metod användes i denna undersökning varpå 

avsnitt 14 angående kapitlet styrning av åtkomst kunde uteslutas för att anpassa och 

effektivisera gapanalysen. Detta faller samman med vad Siponen & Willison (2009) 

skriver om i sitt arbete att standarder är för generiska för att arbete med mot 

specifika organisationer. Gapanalysen baserar sig på standarden ISO/IEC 27002 och 

detta resultat visar att anpassning kan göras av gapanalysen, vilket är ett resultat som 

stärks av det de skriver om i sitt arbete. Det specifika avsnittet som togs bort var 

åtkomstkontroll till källkod för program. 

6.4 Generalisering av lärdomar 

De lärdomar som kan tas för att förbättra gapanalysen mot kommuner är frågan 

gällande relevans, förklarandet av termer och översättningar. I denna undersökning 

har det visat sig att efter genomgång om vad ett avsnitt handlar om kan en 

kontrollfråga ställas om det är relevant för kommunal verksamhet varpå den 

intervjuade kunde hjälpa till med att avgöra om den är relevant eller inte. Hur 

relevans angående krav togs fram adresseras i avsnitt 4.2.5 i intervjudelen krav från 

gapanalysen och följdfrågor. Denna metod visade sig vara effektiv när kapitlet 

angående styrning av åtkomst utvärderades. Då enbart de avsnitt som var relevanta 

för kommunal verksamhet kunde utvärderas efter att avsnitt 14 döms ut som 

irrelevant. 

Termer är även något som är återkommande under varje kapitel i gapanalysen. 

Privilegier, åtkomsträttigheter, nätverkstjänster, privilegierad, tillämpningar och 

informationsbehandlingsresurser är några termer som återkommer i fler kapitel än 

dess förekomster i kapitlet styrning av åtkomst i gapanalysen. Dessa termer tillhör 
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just en IT-aspekt av gapanalysen, men att identifiera områdesspecifika termer och ge 

en förklaring av dessa i gapanalysen är något som skulle öka förståelsen av kraven 

och därmed resultera i att fler tillförlitliga svar kan ges. 

Översättningar innebär att den engelska och svenska upplagan av ISO/IEC 27002 

skiljer sig åt. I den engelska upplagan benämns både nättjänster och 

nätverkstjänster som network services. Nättjänster och nätverkstjänster har samma 

innebörd och detta blir tydligt när kraven dessa termer finns i jämförs med den 

engelska upplagan. Samma sak gäller användaridentifikationer och 

användarkonton där dessa två benämns som user-ID i den engelska upplagan. 

Därför kan de svensköversatta kraven kollas igenom och jämföras med den engelska 

upplagan av ISO/IEC 27002 för att undvika översättningsfel. 
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7 Slutsats 
Denna undersökning syftar till att se hur gapanalysen kan anpassas och förbättras 

mot kommunal verksamhet. Fem kommuner intervjuades för att utvärdera 

gapanalysen som MSB förvaltar. Den huvudsakliga frågan som denna undersökning 

syftade till att besvara var:  

Hur kan gapanalysen med avseende på styrning av åtkomst förbättras/anpassas 

för att effektivisera och förbättra arbetet med kommunernas informationssäkerhet? 

Undersökningen visar att en anpassning och förbättring av gapanalysen var möjlig. 

Resultatet visar att: 

 Gapanalysen anpassades genom att ta bort ett irrelevant avsnitt. Detta var 

möjligt genom att ställa en kontrollfråga angående kraven och avsnittens 

relevans och den del som togs bort var åtkomstkontroll till källkod för 

program. Anledningen till varför det togs bort kan läsas i sektion 6.3. 

 Krav direkt tagna från standarden ISO/IEC 27002 kan vara svåra att förstå 

och att ge en förklaring till kraven underlättar svarsbördan för den 

intervjuade. Om den intervjuade förstår vad kraven efterfrågar ger detta en 

korrekt bild över det nuvarande läget för informationssäkerheten inom 

verksamheten. Mer om detta kan läsas i kapitel 6 samt sektionen 6.4. De 

förklaringar som gjorts kan ses i bilaga A. 

 Förklaringar bidrar till att minska den tid som krävs för att genomföra en 

gapanalys. Iteration 1 (gapanalysens ursprungsläge) visade att det tog 180 

minuter att gå igenom hela kapitlet styrning av åtkomst. Större delen av 

iterationerna visar att denna tid minskades mycket tack vare de förklaringar 

som gjorts. Mer om detta i sektion 6.2. 

 Översättningar från den engelska till den svenska upplagan av ISO/IEC 27002 

innehåller brister. Gapanalysen baseras på den svenska upplagan av ISO/IEC 

27002. Kraven och även specifika termer som översatts bör därför ses över för 

att skapa en konsekvent gapanalys. Mer om detta i kapitel 6 och sektion 6.4. 

Anpassningen som gjordes resulterade i att gapanalysen blev mer relevant för 

kommunal verksamhet samt att arbetet med den blir mindre tidskrävande. Denna 

anpassning var möjlig att göra genom den iterationsprocess som användes i arbetet. 

Förbättringsområden ligger främst i att förklara kraven i gapanalysen. Detta innebar 

bland annat att förklara hela krav då det som efterfrågades var otydligt, men även att 

ge förklaringar till många av de termer som används. Undersökningen visar att det 

var svårt att förstå vad som efterfrågades och detta kunde avhjälpas med förklaringar. 

Översättningar bör även de ses över för att undvika förvirring när kraven ställs. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras olika aspekter som lett fram till ett slutresultat för denna 

undersökning. Detta innebär att valet av metod för att genomföra undersökningen 

och resultatet kommer att diskuteras. Diskussionen kommer även röra etiska, 

samhälleliga och vetenskapliga aspekter. 

8.1 Val av metod 

Metoden som använts i denna undersökning är intervjuer. Målet med studien var att 

få insikt i hur gapanalysen som MSB förvaltar kan anpassas samt förbättras mot 

kommunal verksamhet. För att få ett svar på undersökningens fråga behövdes 

information av personer inom kommunal verksamhet med kunskap om 

verksamheten samt kunskap inom IT. Kunskap om verksamheten genererar svar till 

vad som är relevant för en kommun att svara på gällande de olika avsnitten i kapitlet 

angående styrning av åtkomst. Anledningen till att personer inom IT valdes var för 

att styrning av åtkomst användes för att utvärdera gapanalysen, vilket är ett område 

där teknisk kunskap krävs. Intervjuer valdes för att intervjuundersökningar är en 

teknik som ger möjlighet till att få svar som kan anses oväntade och ger en möjlighet 

till uppföljning (Esaiasson et al., 2012). Uppföljning är viktigt då svar kan fås på vad 

den intervjuade tyckte var relevant för kommunal verksamhet, samt om kraven som 

gicks igenom var tydliga/otydliga.  

Intervjuerna som genomförts har varit semi-strukturerade. Detta innebär att 

intervjuerna har haft en strukturerad struktur med möjlighet till uppföljningsfrågor. 

Detta är bra för att få en djupare förståelse om vad som kan vara problematisk 

(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006).  

Under varje intervju användes två examplar av materialet som skulle utvärderas där 

ett tilldelades den intervjuade. Detta innebar att den intervjuade själv kunde läsa 

gapanalysen med avseende styrning av åtkomst. Detta mottogs positivt hos samtliga 

kommuner som intervjuades. 

Intervjun bestod av två öppna intervjuer samt en mer strukturerad intervju. De 

öppna intervjuerna spelades in och transkriberades. Den strukturerade delen 

antecknades på en bärbar dator. Detta gav underlag till studien. De inspelade 

intervjuerna, transkriberingen och anteckningarna lagras i en extern hårddisk. 

Intervjuer i sin natur är beroende av att den som ska bli intervjuad kan ställa upp. 

Detta kan visa sig problematiskt om den som är önskvärd för en intervju inte kan 

ställa upp inom den tid som finns för att slutföra undersökningen. Samtliga av de 

som blev intervjuade var villiga att ställa upp på en intervju under den tid som fanns 

för att slutföra undersökningen.  
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8.2 Resultat 

Denna studie har fokuserat kring förbättringsområden för gapanalysen. Resultatet är 

grundat utifrån fem iterationer i fem olika kommuner i Skaraborg. För att kunna få 

en ännu djupare förståelse för problematiska områden hade fler kommuner kunnat 

intervjuas och då mot andra områden än styrning av åtkomst. Detta var dock inte 

möjligt givet tidsramen för att slutföra undersökningen. 

Bidraget för denna studie är en gapanalys som anpassats efter kommunal verksamhet 

med avseende på styrning av åtkomst. Likt Sahibudin et al. (2008) undersöker hur 

informationssäkerhetsarbetet kan förbättras och effektiviseras genom att kombinera 

ITIL, COBIT och ISO/IEC 27002 för att skapa ett heltäckande 

informationssäkerhetsarbete, strävar även denna studie att göra detta arbete mer 

tids- och kostnadseffektivt. Detta genom en anpassning mot kommunal verksamhet 

av gapanalysen som MSB förvaltar.  

Rapporten visar även att det är problematiskt att arbeta med en gapanalys och att det 

krävs mer än att bara kopiera standarden ISO/IEC 27002 och att ställa frågor om 

kraven uppfylls. MSB (2011b) själva skriver att metodstödet de tillhandahåller är till 

för att införandet av ett LIS ska underlättas. Denna undersökning visar dock att en av 

metodstödets delar (gapanalysen) kan vara svårt att arbeta med. Att förstå kraven var 

ett av de största problemen. En liknande upptäckt angående förståelsen nämns i 

arbetet av Cheremushkin & Lyubimov (2010) där definitioner som är centrala för 

informationssäkerhet inte förklaras konsekvent bland olika standarder.  

Rapporten visar även ett viktigt resultat för nätverk- och systemsäkerhet därför att 

styrning av åtkomst handlar om bästa praxis för att skydda åtkomsten till 

information. Det är därför viktigt att kraven som ställs från gapanalysen förstås så att 

verksamheter kan upptäcka svagheter i dess skydd och arbeta för att stärka detta. En 

otillräcklig säkerhet genom styrning av åtkomst kan resultera i att obehöriga 

personer kan få tillgång till känslig data. En sådan tillgång skulle kunna innebära att 

informationens tillgänglighet, konfidentialitet och integritet hotas. Resultatet 

angående anpassning överensstämmer även med vad Ma et al. (2008) kommit fram 

till i sin undersökning där en anpassning av en standard gjordes för att endast ta med 

de mest relevanta kraven. Resultatet visade att det är möjligt att göra 

informationssäkerhetsarbetet mer tidseffektivt. Att enbart använda avsnittet styrning 

av åtkomst är inte nog för att säkerställa en organisations informationssäkerhet. För 

att utvärdera en organisations informationssäkerhet skulle därför hela gapanalysen 

behöva användas. Men genom att ha ett kapitel som blivit förbättrat samt anpassat 

mot en specifik organisation kan ett säkert informationssäkerhetsarbete bedrivas 

gällande styrning av åtkomst.  

8.3 Etiska aspekter 

Detta arbete ger en bild av hur det är att arbeta med gapanalysen inom kommunal 

verksamhet. Det är viktigt att poängtera att detta arbete inte syftar till att jämföra 

kommunerna och deras kunskap eller erfarenhet gällande 

informationssäkerhetsarbete och då specifikt att arbeta med en gapanalys. 
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Undersökningen som utförs syftar bland annat till att upplysa de som ska arbeta med 

gapanalysen som MSB förvaltar för att analysera kommunal verksamhet och att detta 

kan vara problematiskt. Undersökningen syftar heller inte till att peka ut bra eller 

dålig säkerhet angående styrning av åtkomst hos de olika kommunerna.  

Undersökningen utfördes även för att möta de etiska aspekter som nämns i kapitel 

4.3. Intervjuobjekten kontaktades via telefon där frågan ställdes om de var villiga att 

ställa upp i denna undersökning. De som deltog i studien blev informerade om varför 

studien utfördes och deras del i undersökningen. Deltagarna ställde upp på 

intervjuerna av fri vilja och de upplystes även att de när som helst kunde avbryta. För 

att följa kravet som ställs på konfidentialitet när intervjuerna genomfördes löstes 

detta genom att avidentifiera intervjuobjekten. De benämns enbart enligt den roll de 

har inom kommunen (IT-tekniker och IT-chef) och kommunen de arbetar inom 

avidentifierades genom att benämna de som kommun A och så vidare.  

8.4 Samhälleliga aspekter 

Undersökningen har utförts då det är viktigt att informationssäkerheten behandlas 

på ett korrekt och effektivt sätt inom kommunerna. Ett korrekt sätt innebär att de 

relevanta aspekterna av informationssäkerhet behandlas och att detta kan 

genomföras effektivt. Anledningen till att förståelsen är en viktig del är för att de som 

ska svara på de krav som ställs från gapanalysen kan förstå vad som efterfrågas för att 

kunna ge en träffsäker och tillförlitlig bild över informationssäkerhetens nivå inom 

kommunen. Kommunen ansvarar för viktiga instanser inom samhället, bland annat 

sjukvård, vilket innebär att journalsystem måste skyddas i den mån att inte obehöriga 

får tillgång till patienters information. Det är även viktigt att de som ska svara på 

kraven i gapanalysen förstår dessa samt att kraven är relevanta för kommunal 

verksamhet så resurser kan tilldelas rätt område. Förståelsen är även viktig för att 

visa en rättvis bild över det faktiska läget gällande informationssäkerhetsarbetet.  

Det finns 290 kommuner i Sverige och om gapanalysen ska användas för att 

analysera informationssäkerheten i samtliga kommuner kommer detta arbete ta upp 

en stor mängd tid. Därför bör gapanalysen anpassas så mycket som möjligt i den mån 

det är möjligt för att göra detta arbete tidseffektivt. Det är även viktigt att det som 

efterfrågas kan förstås då frågor från den svarande angående vad kraven efterfrågar 

tar tid att besvara. En gapanalys som kan förstås innebär att informationssäkerheten 

kan arbetas med på ett korrekt sätt, vilket i slutändan leder till att till exempel känslig 

information för invånare i kommunerna kan skyddas. Detta skulle även hjälpa till att 

förebygga brott mot personuppgiftslagen, då ett korrekt arbete med 

informationssäkerhet skulle försvåra för obehöriga personer att få tillgång till känslig 

information. 

8.5 Vetenskapliga aspekter 

Denna undersökning visar att det kan vara problematiskt att arbeta med 

analysverktyg (gapanalysen) som är baserade på standarder. Något som även 

Siponen & Willison (2009) skriver i sin slutsats då standarder inte tar hänsyn till 

specifika organisatoriska faktorer. Genom att genomföra undersökningen inom 
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kommuner visar det att gapanalysen kan anpassas för att passa den specifika 

verksamheten och därmed göra informationssäkerhetsarbetet mer effektivt. 

Undersökningen visar även andra aspekter som att den svarande inte kunde förstå 

kraven och därför inte kunnat ge ett tillförlitligt svar, vilket visar att analysverktyg 

baserade på standarder är svåra att förstå även för de som är kunniga inom det 

område som undersöks (i detta fall gicks styrning av åtkomst igenom varpå IT-chefer 

och IT-tekniker intervjuades). Undersökning visar även att det är problematiskt att 

arbeta med standarder mot organisationer vilket överensstämmer med befintlig 

forskning. Något som kunde förbättrat arbetet och stärkt undersökningens slutsats 

skulle varit att kolla på fler delar i gapanalysen som är riktade mot andra avdelningar 

inom kommunal verksamhet för att eventuellt hitta fler generella 

förbättringsområden som kan appliceras över hela gapanalysen. Anledningen till att 

denna undersökning använde kapitlet angående styrning av åtkomst ur gapanalysen 

var för att det är ett av de större kapitlen vilket kan visa på fler förbättringsområden 

och anpassningsmöjligheter än de kortare kapitlen. Undersökningen visar även att 

det är möjligt att anpassa standarder och analysverktyg som är baserade på dessa för 

att bedriva ett effektivare informationssäkerhetsarbete. 

8.6 Fortsatt arbete 

Intressant för framtida arbete skulle vara att utvärdera ett annat område än styrning 

av åtkomst inom gapanalysen som MSB förvaltar. Detta för att möjligtvis hitta fler 

generella förbättringsområden när ett analysverktyg för kommunal verksamhet ska 

användas. Detta skulle kunna innebära att utöka denna undersökning genom att 

genomföra fler iterationer med samma metod för att se hur gapanalysen kan 

anpassas och förbättras än mer mot kommunal verksamhet. 

Framtida arbete skulle även kunna vara att se hur en gapanalys skulle fungera om 

den skickades ut till kommuner i enkätform där enkäten har applicerat de 

förbättringsområden som upptäckts i detta arbete. Detta skulle vara ett intressant 

område med tanke på effektiviseringsaspekten, då intervjuer är tidskrävande och 

kräver att en representant för kommunal verksamhet kan ställa upp för en intervju. 

Att skicka ut en enkät till kommunerna skulle innebära att de själva kan ta sig tid att 

genomföra gapanalysen som MSB förvaltar utan att en representant som ska 

genomföra arbetet med gapanalysen behöver sitta med och gå igenom alla kraven 

med representanten från kommunen. Det skulle därför vara intressant att se om 

denna metod är effektivare än att genomföra intervjuer med gapanalysen. 

Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att göra en anpassning av hela gapanalysen mot 

kommunal verksamhet. Detta skulle innebära att intervjua kommuner om vad som är 

relevant och kunna utesluta delar som är irrelevant för kommunal verksamhet.  
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Bilaga A – Ändringar i gapanalys från iterationer 

(1) = ändringar från iteration 1 
(2) = ändringar från iteration 2 
(3) = ändringar från iteration 3 
(4) = ändringar från iteration 4 
(5) = ändringar från iteration 5 
 
9 Styrning av åtkomst 
 
9.1 Verksamhetskrav för styrning av åtkomst 
 
Mål: Att begränsa åtkomst till information och informationsbehandlingsresurser 
. 
9.1.1 Regler för styrning av åtkomst 
 
Säkerhetsåtgärd 
 
Regler för styrning av åtkomst bör upprättas, dokumenteras och vara föremål för uppföljning utifrån 
verksamhets- och informationssäkerhetskrav. 
 
Vägledning för införande 

Nivåstyrande 
frågor 9.1.1 Ja Nej 

Vet 
ej 

1 

  

Tillgångens ägare bör fastställa lämpliga regler för 
styrning av åtkomst, rättigheter och begränsningar för 
specifika roller.  
 
((3)Förklaring: tillgång är det som behöver skydd, t.ex. 
ett journalsystem. Den som har det yttersta ansvaret för 
tillgången bör fastställa lämpliga regler för styrning av 
åtkomst, rättigheter och begränsningar för specifika 
roller. Specifika roller innebär de användare som har 
åtkomst till tillgången)       

2 

  

Detaljrikedomen och hur stränga säkerhetsåtgärderna är 
bör avspegla de säkerhetsrisker 
som är förknippande med informationen.  
 
((1)Förklaring: matchar säkerhetsåtgärderna de risker 
som är förknippad med informationstillgången)       

3 (1) 

  Åtkomstkontroller är logiska (Se kapitel 11)        

  
 

      

  

((1)Kapitel 11  handlar om fysisk och miljörelaterad 
säkerhet om hur utrustning och hur områden ska säkras) 
((3)Förklaring: en logisk åtkomstkontroll är t.ex. 
lösenord.)       

4 (1) 

  

Åtkomstkontroller är fysiska (Se kapitel 11)   
 
((1)Kapitel 11  handlar om fysisk och miljörelaterad 
säkerhet om hur utrustning och hur områden ska säkras)       
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5 (1) 
  

Dessa bör beaktas tillsammans (De fysiska och logiska 
skydden)       

6 

  

Användare och tjänsteleverantörer bör ges ett tydligt 
besked om vilka verksamhetsmässiga krav som bör 
uppfyllas genom 
åtkomstkontroller. 
 
((1)Förklaring: leverantörer av t.ex. molntjänster, bör 
veta om vilka krav som ställs på åtkomst av 
verksamheten)       

7 a 

Reglerna bör ta hänsyn till följande: 
 
säkerhetskrav för verksamhetstillämpningar; 
 
((3)Förklaring: verksamhetstillämpningar är 
applikationer/program/mjukvara som används inom 
verksamheten)       

8 b 

regler för informationsspridning och auktorisering, 
exempelvis utgående från principen om vad individen 
behöver veta, informationssäkerhetsnivåer och 
klassning av information (se 8.2);  
 
((1)Kapitel 8.2 handlar om informationsklassning, och 
hur denna bör klassas i termer av rättsliga krav, värde, 
verksamhetsbetydelse och känslighet för obehörigt 
röjande eller modifiering.)       

9 c 

överensstämmelse mellan åtkomsträttigheter och regler 
för informationsklassning för olika system och 
nätverk; 
 
((1)Förklaring: förenlighet mellan åtkomsträttigheter 
och informationsklassnings-policys för system och 
nätverk)       

10 d 

relevant lagstiftning och alla avtalsenliga skyldigheter 
när det gäller begränsning av tillgång till data eller 
tjänster (se 18.1); 
 
((1)Kapitel 18.1 är efterlevnad av juridiska och 
avtalsmässiga krav. Kapitlet handlar om att undvika 
överträdelser av författningsenliga eller avtalsmässiga 
skyldigheter relaterade till informationssäkerhet och av 
eventuella säkerhetskrav.)       
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11 e 

förvaltning av åtkomsträttigheter i en distribuerad och 
nätverksansluten miljö som känner igen alla typer 
av tillgängliga anslutningar  
 
((1)Förklaring: t.ex. person eller system som hanterar 
ingående och utgående nät, rättigheter i det lokala 
nätverket och rättigheter för inkommande anslutningar)       

12 f 

uppdelning av roller för åtkomst, t.ex. begäran om 
åtkomst, tillstånd till åtkomst, 
behörighetsadministration;  
 
((1)Förklaring: det bör finnas roller som ger t.ex. tillstånd 
för åtkomst, och dessa roller kan delas upp enligt vad 
som nämns i kravet. (3)t.ex. begäran om åtkomst, 
tillstånd till åtkomst och behörighetsadministration.)       

13 g 

krav för formellt godkännande av begäran om åtkomst 
(se 9.2.1);  
 
((1)Förklaring: det bör finnas t.ex. en person som ger 
godkännande för åtkomst)  
 
((1)Kapitel 9.2.1 handlar om registrering och 
avregistrering av användare och att en formell process 
för införas för att möjliggöra tilldelning av 
åtkomsträttigheter)       

14 h 

krav för regelbunden översyn av åtkomsträttigheter (se 
9.2.5);  
 
((1)Kapitel 9.2.5 är granskning av användares 
åtkomsträttigheter och innebär att ägare av tillgångar 
med jämna mellanrum bör granska användarnas 
åtkomsträttigheter)       

15 i 

borttagande av behörigheter (se 9.2.6);  
 
((1)Kapitel 9.2.6 är borttagning eller justering av 
åtkomsträttigheter, vilket innebär att 
åtkomsträttigheterna bör ändras vid t.ex. avslutad 
anställning, avslutat avtal, avslutat uppdrag. 
Åtkomsträttigheter kan även justeras vid förändring av 
anställning, avtal eller uppdrag.)       
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16 j 

arkivering av dokumenterad information över alla 
viktiga händelser rörande användning och hantering av 
användaridentiteter och hemlig 
autentiseringsinformation;  
 
((1)Förklaring: att information innehållande händelser 
kring använding och hantering av användaridentiteter 
och hemlig autentiseringsinformation som 
dokumenteras bör arkiveras.) (Förklaring: 
autentiseringsinformation är det som används för att 
autentisera användaren. Hemlig 
autentiseringsinformation innebär t.ex. lösenord.)       

17 k 

roller med privilegierad åtkomst (se 9.2.3).  
 
((1)Kapitel 9.2.3 är hantering av priviligierade 
åtkomsträttigheter och hur dessa tilldelas och används. 
Denna tilldelning och användning av t.ex. sådana konton 
bör begränsas och styras)  
 
((1)Priviligierad innebär t.ex. administratörskonton. Ett 
konto som har mer rättigheter än ett vanligt 
användarkonto.)       

 
Övrig information 
 
Försiktighet bör iakttas vid angivande av regler för styrning av åtkomst med hänsyn tagen till: 
 
a) att upprätta regler som baseras på förutsättningen “allt är generellt förbjudet om det inte uttryckligen 
tillåts” snarare än den svagare regeln “allt är generellt tillåtet såvida det inte är uttryckligen förbjudet”; 
 
b) ändringar i klassningsmärkning (se 8.2.2) som initieras automatiskt av resurser för 
informationsbearbetning och de som initieras efter användares eget gottfinnande; 
 
c) förändringar i användarbehörigheter som initieras automatiskt av systemet och de som initieras av 
en administratör; 
 
d) regler som kräver särskilt godkännande innan tillämpning och sådana som inte gör det. 
 
Regler för styrning av åtkomst bör ha stöd i formella rutiner (se 9.2, 9.3, 9.4) och definierade 
ansvarsområden (se 6.1.1, 9.2, 15,1). 
 
Rollbaserad åtkomstkontroll är ett angreppsätt som används framgångsrikt av många organisationer 
för att länka åtkomsträttigheter med roller i verksamheten. 
 
Två återkommande principer för styrning av åtkomst är: 
 
a) Behöver veta (need-to-know): du beviljas bara tillgång till den information som du behöver för att 
utföra dina uppgifter (olika aktiviteter/roller innebär olika behöver-veta och därmed olika åtkomstprofil); 
 
b) Behöver använda: du beviljas endast tillgång till de informationsbehandlingsresurser (IT-utrustning, 
program, rutiner, utrymmen) du behöver för att utföra din uppgift, ditt arbete eller din roll. 
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9.1.2 Tillgång till nätverk och nätverkstjänster 
 
Säkerhetsåtgärd 
Användare bör endast ges tillgång till nätverk och nätverkstjänster som de specifikt beviljats tillstånd 
för.  
 
Vägledning för införande 

  
9.1.2 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1   
Regler bör formuleras om användning av nät och 
tjänster.       

2 

a 

Dessa regler bör omfatta: 
 
a) de nätverk och nätverkstjänster som får nås;  
 
((1)Förklaring: nätverkstjänster innebär t.ex. en 
nätverksansluten skrivara, eller andra tjänster som görs 
tillgängliga genom nätverket)       

3 
b 

tillståndsrutiner för att bestämma vem som får tillgång 
till nätverk och nätverksanslutna tjänster;       

4 

c 

hantering av säkerhetsåtgärder och rutiner för att 
skydda åtkomst till nätverksanslutningar och nättjänster;  
 
((1)Förklaring: nättjänster innebär samma sak som 
nätverkstjänster) ((3)Förklaring: att skydda 
nätverksanslutningar som är trådlösa eller 
kabelanslutna.)       

5 

d 

de medel som används för åtkomst till nätverk och 
nätverkstjänster (t.ex. till VPN eller trådlösa nätverk);  
 
((5)Förklaring: hur man ansluter till ett nätverk. Att man 
t.ex. ansluter till nätverket genom trådlös anslutning 
eller VPN)       

6 
e 

autentiseringskrav för användare för åtkomst till olika 
nättjänster;       

7 

f 

övervakning av användning av nättjänster. 
 
((3)Förklaring: att övervaka hur nättjänster används 
inom verksamheten)       

 
Principer för användning av nättjänster bör vara förenliga med organisationens principer för styrning 
av åtkomst (se 9.1.1). 
 
Övrig information 
Otillåtna och osäkra anslutningar till nättjänster kan påverka hela organisationen. Denna 
säkerhetsåtgärd är särskilt viktigt för nätverksanslutningar till känsliga eller kritiska 
verksamhetsprogram eller användare på riskfyllda platser, exempelvis offentliga eller yttre områden 
som ligger utanför organisationens kontroll och informationssäkerhetsarbete. 
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9.2 Hantering av användaråtkomst 
 
Mål: Att säkerställa behörig användaråtkomst och att förhindra obehörig åtkomst till system och 
tjänster. 
 
9.2.1 Registrering och avregistrering av användare 
 
Säkerhetsåtgärd 
En formell process för registrering och avregistrering av användare bör införas för att möjliggöra 
tilldelning av åtkomsträttigheter. 
 
Vägledning för införande 

  
9.2.1 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Processen för att hantera användarkonton bör omfatta: 
 
a) unika användarkonton så att användarna kan vara 
kopplade till och hållas ansvariga för sina handlingar; 
användning av delade konton tillåtas endast när de är 
nödvändiga för verksamheten eller av operativa 
skäl och bör vara godkända och dokumenterade;       

2 b 

att omedelbart avaktivera eller ta bort användarkonton 
för användare som har lämnat organisationen (se 9.2.5);  
 
((1)Kapitel 9.2.5 är granskning av användares 
åtkomsträttigheter. Innebär att tillgångarnas ägare med 
jämna mellanrum bör granska användarnas 
åtkomsträttigheter)       

3 c 

att regelbundet identifiera och ta bort eller inaktivera 
överflödiga användaridentifikationer; 
 
((2)Förklaring: användaridentikationer avser användar-
ID (User IDs)) ((3)Förklaring: användarkonton och 
andvändaridentifikationer avser samma sak)       

4 d 

att säkerställa att redundanta användarkonton inte 
utfärdas. ((3)Förklaring: redundant innebär i detta fall 
att ett existerande användarkonto inte blir tilldelad en 
annan användare (5)eller att en användare blir tilldelad 
två användarkonton med lika rättigheter)       

 
Övrig information 
Att ge eller återkalla åtkomst till information eller resurser för informationsbehandling är vanligtvis en 
tvåstegsrutin: 
 
a) tilldela och aktivera eller återkalla ett användarkonto (denna åtgärd); 
 
b) ge eller återkalla nyttjanderätt till sådant användarkonto (se 9.2.2). 
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9.2.2 Tilldelning av användaråtkomst 
 
Säkerhetsåtgärd 
En formell process för tilldelning av användaråtkomst bör införas för tilldelning och återkallande av 
åtkomsträttigheter för alla typer av användare till alla system och tjänster. 
 
Vägledning för införande 

  
9.2.2 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Etableringsprocessen för att fördela eller återkalla 
åtkomsträttigheter till användarkonton bör omfatta att: 
 
erhålla tillstånd från ägaren av informationssystem eller 
tjänsten för användning av informationssystem 
eller tjänst (se säkerhetsåtgärd 8.1.2). Separat 
godkännande för rättigheter från ledningen kan också 
vara lämpliga;  
 
((1)Kapitel 8.1.2 är ägarskap av tillgångar. Detta innebär 
att de tillgångar som identifierats bör tilldelas en ägare) 
((3)Förklaring: den som har det yttersta ansvaret, 
ägaren, av ett informationssystem, t.ex. journalsystem, 
bör frågas om tillstånd för hur informationssystem får 
användas av en användare)       

2 b 

verifiera att åtkomstnivån som beviljats är lämplig med 
hänsyn tagen till regler för styrning av åtkomst 
(se 9.1) och är förenlig med andra krav som uppdelning 
av roller (se 6.1.5);  
 
((1)Kapitel 9.1 är verksamhetskrav för styrning av 
åtkomst. Vilket syftar till att begränsa åtkomst till 
information och informationsbehandlingsresurser) 
((1)Kapitel 6.1.5 är informationssäkerhet i 
projektledning och innebär att informationssäkerhet bör 
hanteras inom projektledning, oavsett typ av projekt) 
((3)Förklaring: att kontrollera att åtkomstnivån är 
lämplig med avseende på åtkomstpolicys som avser det i 
kapitel 9.1)       

3 c 

se till att åtkomsträttigheter inte aktiveras (t.ex. genom 
tjänsteleverantörer) innan tillstånd är klara;  
 
((1)Förklaring: ingen åtkomst bör aktiveras innan 
åtkomsten blivit godkänd)       

4 d 

bibehålla ett centralt register över åtkomsträttigheter 
som beviljas till användarkonton för att få tillgång till 
information och tjänster; 
 
((5)Förklaring: t.ex. Active Directory med tillhörande 
tjänster som t.ex. ”AD Permission Reporter” och       
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”Privilege Explorer for AD” som kan rapportera de 
rättigheter användare har till en fil som sedan kan visas. 
) 

5 e 
anpassa åtkomsträttigheter för användare som har bytt 
roller eller jobb;       

6 f 
omedelbart ta bort eller 
blockera åtkomsträttigheter för användare som har 
lämnat organisationen;       

7 g 

med jämna mellanrum granska åtkomsträttigheter med 
ägare till informationssystem eller tjänster 
(se 9.2.4).  
 
((1)Kapitel 9.2.4 är hantering av användares 
konfidentiella autentiseringsinformation. Innebär att 
tilldelning av konfidentiell autentiseringsinformation bör 
styras genom en formell hanteringsprocess)       

 
Övrig information 
 
Organisationen bör överväga att skapa användarroller för åtkomst baserat på verksamhetskrav som 
sammanfattar ett antal rättigheter i typiska användarprofiler för åtkomst. Förfrågningar om åtkomst och 
åtkomstgranskningar (se 9.2.4) är lättare att hantera för sådana användarroller än för roller som 
skapas baserat på särskilda rättigheter. 
 
Organisationen bör överväga införande av bestämmelser i anställnings- och leverantörsavtal som 
beskriver sanktioner vid försök till obehörig åtkomst som görs av anställda eller av leverantörer (se 
7.1.2, 7.2.3, 13.2.4,15.1.2) 
 
9.2.3 åtkomsträttigheter 
 
Säkerhetsåtgärd 
Tilldelning och användning av privilegierade åtkomsträttigheter bör begränsas och styras. 
 
Vägledning för införande 

  
9.2.3 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 

  

Fördelningen av privilegierade rättigheter bör styras 
genom ett formellt godkännande i enlighet med de 
relevanta 
principerna för styrning av åtkomst (se säkerhetsåtgärd 
9.1.1).  
 
((1)Kapitel 9.1.1 är regler för styrning av åtkomst. Dessa 
regler bör upprättas, dokumenteras och vara föremål för 
uppföljning utifrån verksamhets- och 
informationssäkerhetskrav)  
(Priviligierad innebär t.ex. administratörskonton. Ett 
konto som har mer rättigheter än ett vanligt 
användarkonto.)       
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2 a 

Följande åtgärder bör övervägas: 
 
a) privilegierade åtkomsträttigheter för varje system 
eller process, t.ex. operativsystem, 
databashanteringssystem 
och varje tillämpning samt att användarna som dessa 
rättigheter behöver fördelas till bör identifieras;  
 
((1)Förklaring: användare med priviligierad 
åtkomsträttigheter bör identifieras, t.ex. 
administratörskonton. System eller process innebär t.ex. 
operativsystem, databashantering)       

3 b 

användare bör tilldelas privilegierade åtkomsträttigheter 
på grundval av deras behov av åtkomst och 
anpassat till situationen i enlighet med regler för 
styrning av åtkomst (se 9.1.1), d.v.s. baserat på 
minimikravet 
för deras funktionella roller;  
 
((1)Kapitel 9.1.1 förklaras i fråga 1) ((3)Förklaring: 
administratörskonton bör tilldelas rättigheter beroende 
på det som behovs för att utföra deras arbete)       

4 c 
det bör finnas en godkännandeprocess och ett register 
över alla tilldelade privilegier.;       

5 d 
 Privilegierade rättigheter 
bör inte beviljas förrän godkännandeprocessen är klar;       

6 e 
krav på giltighetstid för privilegierade 
åtkomsträttigheter bör definieras;       

7 f 

privilegierade åtkomsträttigheter bör tilldelas ett 
användarkonto som skiljer sig från de konton som 
används 
för ordinarie verksamhet. Ordinarie aktiviteter bör inte 
utföras från privilegierade konton;  
 
((1)Priviligierad innebär t.ex. administratörskonton. Ett 
konto som har mer rättigheter än ett vanligt 
användarkonto.)       

8 h 

kompetensen hos användare med privilegierade 
åtkomsträttigheter bör ses över regelbundet för att 
verifiera 
att den är i nivå med deras arbetsuppgifter;       

9 i 

särskilda rutiner bör införas och upprätthållas för att 
undvika obehörig användning av generella 
administratörskonton 
i enlighet med systemets konfiguration;  
 
((1)Förklaring: generella administratörskonton bör       
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undvikas och anpassas efter systemets behov. Root-
användning ska minimeras.) 

10 j 

för generella administratörskonton bör hemlig 
autentiseringsinformation behållas konfidentiell när den 
delas  
 
((1)t.ex. täta byten av lösenord och så snart som möjligt 
när en privilegierad användare lämnar eller 
byter jobb, samt kommunicera den mellan privilegierade 
användare genom lämpliga mekanismer). ((3)Förklaring: 
t.ex. root-konto som är ett generellt 
administratörskonto finns i de flesta Linux-system och 
lösenordet för detta bör hemlighållas när den delas 
mellan administratörer och lösenordet bör även ändras 
när en administratör som känner till lösenordet byter 
roll eller lämnar organisationen.)       

 
Övrig information 
 
Otillbörlig användning av privilegier för systemadministration (någon funktion eller resurs inom ett 
informationssystem som gör att användaren kan åsidosätta säkerhetsåtgärder för system eller 
program) är en stor bidragande faktor till fel i eller missbruk av system. 
 
9.2.4 Hantering av användares konfidentiella autentiseringsinformation 
 
Säkerhetsåtgärd 
Tilldelningen av konfidentiell autentiseringsinformation bör styras genom en formell hanteringsprocess. 
 
Vägledning för införande 

  
9.2.4 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Processen bör innehålla följande krav: 
 
användare bör vara skyldiga att underteckna en 
försäkran om att hålla konfidentiell personlig 
autentiseringsinformation 
konfidentiell och att hålla gruppens (vid delade 
användarkonton) hemliga autentiseringsinformation 
enbart inom gruppen. Denna skriftliga försäkran kan 
ingå i anställningsvillkoren (se 7.1.2); 
 
((1)Förklaring: användare ska skriva under kontrakt om 
att hålla dess egna och en grupps lösenord hemliga)  
((1)Kapitel 7.1.2 är anställningsvillkor och anger 
anställdas och organisations ansvar för 
informationssäkerhet)       



67 
 

2 b 

när användare är skyldiga att skapa sin egen 
konfidentiella autentiseringsinformation bör de initialt 
få sig 
tilldelad säker tillfällig konfidentiell 
autentiseringsinformation som de är tvungna att ändra 
på vid första användningen;  
 
((1)Förklaring: om användare ska skapa sitt egna 
lösenord, bör de först få tilldelat ett säkert lösenord som 
de ska ändra vid första användningen av sitt konto)       

3 c 

rutiner bör fastställas för att säkerställa identiteten på 
en användare innan konfidentiell 
autentiseringsinformation 
tilldelas, oavsett om informationen är ny, förnyad eller 
tillfällig;       

4 d 

tillfällig konfidentiell autentiseringsinformation bör ges 
till användare på ett säkert sätt och användning av 
externa parter eller oskyddade (klartext) elektroniska 
meddelanden bör undvikas;  
 
((1)Förklaring: att skicka ett tillfälligt lösenord till en 
användare bör ej ske via meddelanden som skickas i 
klartext. E-mail bör undvikas.) ((3)Förklaring: 
konfidentiell autentiseringsinformation avser t.ex. 
lösenord)       

5 e 
tillfällig konfidentiell autentiseringsinformation bör vara 
unik för en individ och bör inte gå att gissa;       

6 f 
användare bör bekräfta mottagandet av sin 
konfidentiella autentiseringsinformation;       

7 g 

konfidentiell autentiseringsinformation som är 
grundinstallerad av leverantören bör ändras efter 
installation 
av system eller program.       

 
Övrig information 
Lösenord är en vanligt förekommande typ av hemlig autentiseringsinformation och är ett vanligt sätt att 
verifiera en användares identitet. Exempel på andra typer av hemlig autentiseringsinformation är 
kryptografiska nycklar och andra data som lagras på maskinvarutoken eller smarta kort som 
producerar autentiseringskoder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

9.2.5 Granskning av användares åtkomsträttigheter 
 
Säkerhetsåtgärd 
Ägare av tillgångar bör med jämna mellanrum granska användarnas åtkomsträttigheter. 
 
Vägledning för införande 

  
9.2.5 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Vid granskning av rättigheter bör hänsyn tas till följande: 
 
användarnas rättigheter bör ses över med jämna 
mellanrum och efter ändringar, t.ex. befordran, 
degradering 
eller uppsägning (se avsnitt 7);  
 
((1)Kapitel 7 är personalsäkerhet. Detta kapitel syftar till 
att säkerställa att anställda och leverantörer förstår sitt 
ansvar och är lämpliga för de roller de är tilltänkta för.)       

2 b 

en användares behörigheter bör ses över och 
omfördelas när användaren byter från en roll till en 
annan 
inom samma organisation;       

3 c 

tillstånd för privilegierade åtkomsträttigheter bör ses 
över oftare;  
 
((1)Priviligierade åtkomsträttigheter innebär 
administratörskonton med högre åtkomst än ett vanligt 
användarkonto) ((3)Förklaring: oftare innebär inom en 
mer frekvent interval)       

4 d 

tilldelning av privilegier bör granskas med jämna 
mellanrum för att säkerställa att obehöriga privilegier 
inte har tilldelats; 
 
((6)Förklaring: kolla att privilegier som blivit tilldelade 
användare innefattar det som de behöver för att utföra 
arbetet och inte mer)       

5 e 
ändringar av konton med priviligierade rättigheter bör 
loggas och granskas regelbundet.       

 
Övrig information 
Denna säkerhetsåtgärd kompenserar för möjliga brister i genomförandet av säkerhetsåtgärderna 
9.2.1, 9.2.2 och 9.2.6. 
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9.2.6 Borttagning eller justering av åtkomsträttigheter 
 
Säkerhetsåtgärd 
Åtkomsträttigheterna för alla anställda, och externa användare, till information och 
informationsbehandlingsresurser bör tas bort vid avslutande av deras anställning, avtal eller uppdrag 
eller justeras vid förändringar. 
 
Vägledning för införande 

  
9.2.6 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 

  

Vid avslutande av anställning bör individens 
åtkomsträttigheter till information och tillgångar som är 
kopplade till informationsbehandlingsresurser och -
tjänster avlägsnas eller avslutas. (Detta avgör om det är 
nödvändigt att ta bort åtkomstbehörigheterna).  
 
((1)Förklaring: vid avslutande av anställning bör 
tillhörande användarkonto tas bort)       

2 
  

Förändringar i anställningen bör återspeglas i 
avlägsnande av alla rättigheter som inte är godkända för 
den nya rollen.       

3 
  

Rättigheter som bör tas bort eller justeras omfattar 
fysisk och logisk åtkomst.       

4 

  

Borttagning eller justering kan göras genom borttagning, 
återkallande eller utbyte 
av nycklar, ID-kort, informationsbehandlingsresurser 
eller prenumerationer.  
 
((1)Förklaring: borttagning av konto kan göras genom att 
återkalla eller byta ut nycklar ID-kort, 
informationsbehandlingsresurser eller prenumerationer)  
((1)Informationsbehandlingsresurser är de resurser som 
används för att behandla information, t.ex. bärbara 
datorer)       

5 

  

Dokumenterad information som 
identifierar åtkomsträttigheter för anställda och 
entreprenörer bör återspegla avlägsnad eller justerad 
nyttjanderätt. 
 
((3)Förklaring: dokumenterad information bör även 
återspegla om åtkomsträttigheter ändrats för anställda 
och entreprenörer)       

6   

Om en avgående medarbetares eller en extern parts 
användarkonto är aktivt bör lösenordet ändras 
vid uppsägning eller vid förändring av anställning, avtal 
eller överenskommelse.       
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7 a 

Åtkomsträttigheter för information och tillgångar som är 
kopplade till informationsbehandlingsresurser bör 
reduceras eller tas bort innan anställningen upphör eller 
ändras, beroende på utvärdering av riskfaktorer 
såsom: 
 
om avslutande eller ändring av anställning är initierad av 
den anställde, den externa parten eller av ledningen 
och orsaken till avslutande av anställningen;  
 
((1)Förklaring: åtkomst för den anställde bör begränsas 
innan processen för avslutande av anställningen 
påbörjas beroende på anledningen för avslutande av 
anställning t.ex. det som nämns i kravet. Detta för att 
minimera risken för sabotage) ((3)Förklaring: 
åtkomsträttigheter bör anpassas pga. anledningen den 
anställda blir uppsagd eller säger upp sig)       

8 b 

medarbetarens, den externa partens eller annan 
användares nuvarande ansvar;  
 
((1)Förklaring: åtkomst för den anställde bör begränsas 
innan processen för avslutandet av anställningen 
påbörjas. Denna åtkomst bör begränsas med beaktning 
på vad den anställde ansvarade för, t.ex. mycket viktiga 
dokument osv.)       

9 c 

värdet av de tillgängliga tillgångarna.  
 
((1)Förklaring: åtkomst för den anställde bör begränsas 
innan processen för avslutandet av anställningen 
påbörjas. Detta med hänsyn tagen till värdet av de 
tillgångar den anställde har tillgång till, t.ex. begränsa 
åtkomst till dyrbara tillgångar den anställde hade 
tillgång till under anställningen)       

 
Övrig information 
Under vissa omständigheter kan åtkomsträttigheter vara fördelade på fler personer, t.ex. genom 
delade användarkonton. När en person slutar bör i dessa fall personen i fråga tas bort från 
gruppåtkomstlistor och åtgärder bör vidtas för att informera övriga anställda och externa parter att de 
inte längre bör dela denna information med den person som slutar. 
I de fall ledningen initierar uppsägningar kan missnöjda anställda eller extern part avsiktligt förvränga 
information eller sabotera informationsbehandlingsresurser. När personer säger upp sig eller sägs upp 
kan de vara frestade att samla in information för framtida bruk. 
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9.3 Användaransvar 
 
Mål: Att göra användare ansvariga för att skydda sin autentiseringsinformation. 
 
9.3.1 Användning av konfidentiell autentiseringsinformation 
 
Säkerhetsåtgärd 
Användare bör åläggas att följa organisationens arbetssätt gällande användning av konfidentiell 
autentiseringsinformation. 
 
Vägledning för införande 

  
9.3.1  

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Alla användare bör rådas att: 
 
hålla konfidentiell autentiseringsinformation 
konfidentiell och se till att det inte sprids till andra 
parter, 
inklusive personer inom organisationen;       

2 b 

undvika att notera (t.ex. på papper, fil eller handhållen 
utrustning) konfidentiell autentiseringsinformation, 
såvida inte detta kan lagras säkert och metoden för 
lagring har godkänts (t.ex. verktygsstöd för 
lösenordshantering);       

3 c 
ändra konfidentiell autentiseringsinformation närhelst 
det finns någon indikation på dess röjande;       

4 d 

(1)Alla användare bör rådas att:  
 
när lösenord används som konfidentiell 
autentiseringsinformation, välja lösenord av hög kvalitet 
med tillräcklig längd som:       

4 d 1 är lätta att komma ihåg;       

4 d 2 
inte är baserade på något en annan person lätt kan gissa 
eller få fram med personrelaterad information, 
t.ex. namn, telefonnummer och födelsedatum etc.;       

4 d 3 
står emot ordlisteattacker (d.v.s. inte bestå av ord i 
ordböcker);       

4 d 4 
inte bestå av identiska enbart numeriska eller enbart 
alfabetiska tecken;       

4 d 5 om de är tillfälliga, ändras vid den första inloggningen;       

5 e 

inte dela enskild användares konfidentiella 
autentiseringsinformation; 
 
((6)Förklaring: inte dela en annan användares t.ex. 
lösenord. Krav 1 syftar till den enskilda och dess ansvar. 
Fråga 5 (detta krav) syfter till den enskildes ansvar mot 
andra användare)       
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6 f 

säkerställa korrekt skydd av lösenord när lösenord 
används och lagras som hemlig 
autentiseringsinformation 
i automatiska inloggningsrutiner; 
 
((1)Förklaring: när lösenordet fylls i automatiskt när 
användarnamn skrivs in)       

7 g 

inte använda samma konfidentiella 
autentiseringsinformationen för företag och icke-
kommersiella syften.  
 
((1)Förklaring: inte blanda privata lösenord med 
lösenord som använd i arbetet.)       

 
Övrig information 
Tillhandahållande av Single Sign On (SSO) eller andra hanteringsverktyg för hemlig 
autentiseringsinformation minskar mängden av hemlig autentiseringsinformation som användare 
behöver skydda och kan därmed öka verkan av denna säkerhetsåtgärd. Dessa verktyg kan också öka 
konsekvenserna av att hemlig autentiseringsinformation utlämnas eller röjs 
 

9.4 Styrning av åtkomst till system och tillämpningar 
 
Mål: Att förhindra obehörig åtkomst till system och tillämpningar 
 
9.4.1 Begränsning av åtkomst till information 
 
Säkerhetsåtgärd 
Tillgång till information och systemfunktioner bör begränsas i enlighet med regler för styrning av 
åtkomst. 
 
Vägledning för införande 

  
9.4.1 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 

  

Begränsningar i åtkomst bör baseras på specifika 
verksamhetskrav och på de definierade 
åtkomstkontrollprinciperna. 
 
((3)Förklaring: "åtkomstkontrollpricniperna" innebär 
policyn för åtkomstkontroll som det nämns i kapitel 
9.1.1 policy för åtkomstkontroll)       

2 a 

Följande bör övervägas för att stödja kraven på 
begränsning av åtkomst: 
 
tillhandahålla menyer för att styra åtkomsten till 
systemfunktioner i tillämpningssystem;  
 
((1)Förklaring: menyer bör finnas för att styra åtkomsten 
till systemfunktioner. Tillämpningssystem är ett annat 
ord för ett system med t.ex. ordbehandligsprogram osv. 
(6)Åtkomsten kan begränsas till att en användare bara 
får utföra en del av de menyval som finns i en meny,       
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beroende på användarens roll. På så sätt begränsas 
åtkomsträttigheterna för vad en användare kan göra i 
ett tillämpningssystem.) 

3 b styra vilka data som kan nås av en viss användare;       

4 c 
styra åtkomsträttigheter för användare, t.ex. läsa, skriva, 
radera och exekvera;       

5 d 
styra åtkomsträttigheter för andra tillämpningar;  
 
((1)Förklaring: tillämpningar innebär applikationer)       

6 e 

begränsa informationen i utdata;  
 
((1)Förklaring: begränsa informationen som finns i 
output (3)T.ex. informationen i det som skickas från t.ex. 
en dator till någon/något som ska läsa det som skickas, 
som en människa eller annat datorsystem, bör 
begränsas)       

7 f 

ge fysiska eller logiska åtkomstkontroller för isolering av 
känsliga tillämpningar, tillämpningsdata eller 
system.  
 
((1)Förklaring: både fysiskt och logiskt skydda känsliga 
data, applikationsdata eller system) ((3)Förklaring: att 
skydda känsliga system, t.ex. journalsystem, genom t.ex. 
lösenord (logiskt) och dörrar med lås (fysiskt))       

 
 
9.4.2 Säkra inloggningsrutiner 
 
Säkerhetsåtgärd 
 
Där regler för styrning av åtkomst så kräver, bör tillgång till system och tillämpningar styras genom 
säkra inloggningsrutiner. 
 
Vägledning för införande 

  
9.4.2 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 
  

En lämplig autentiseringsteknik bör väljas för att styrka 
den påstådda identiteten hos en användare.       

2 

  

Om stark autentisering och identitetsverifiering krävs 
bör metoder för autentisering som alternativ till 
lösenord, 
exempelvis kryptografiska hjälpmedel, smarta kort, 
token eller biometriska metoder, användas.       
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3 

  

Rutiner för att logga in i ett system eller program bör 
utformas för att minimera möjligheten för obehörig 
åtkomst.  
 
((1)Förklaring: proceduren för att logga in bör utformas 
för att minska obehörig åtkomst)       

4 

  

Inloggningsrutiner bör därför avslöja så lite som möjligt 
om systemet eller tillämpningen för att undvika 
att ge en obehörig användare hjälp. 
 
((3)Förklaring: hjälp innebär t.ex. "tips" om vad ett 
lösenord för att logga in i ett system kan vara)       

5 a 

En bra inloggningsrutin bör: 
 
inte visa system- eller programidentitet förrän 
inloggningsprocessen har slutförts;       

6 b 
visa ett allmänt varningsmeddelande att datorn endast 
får användas av behöriga användare;       

7 c 
inte tillhandahålla hjälpmeddelanden under inloggning 
som skulle kunna hjälpa en obehörig användare;       

8 d 
validera inloggningsinformation endast när alla data 
matats in. Vid fel bör systemet inte ange vilken del 
av informationen som är rätt eller fel;       

9 e 

skydda mot ”Brute Force”-inloggningsförsök; 
 
((3)Förklaring: en "Brute Force" attack innebär t.ex. en 
ordlistsattack där attackeraren har fått tag i ett 
användarnamn och testar om lösenordet matchar det 
som finns i en ordlista tills det att attackeraren får 
tillgång till systemet)       

10 f 
logga misslyckade inloggningsförsök och lyckade 
inloggningar;       

11 g 

registrera en informationssäkerhetshändelse när 
potentiella obehöriga försök till inloggning eller lyckade 
obehöriga inloggningar upptäcks;  
 
((1)Förklaring: lyckad obehörig inloggning kan göras 
genom en s.k. bakdörr. Skaparen av bakdörren kan få 
tillgång till den lokala datorn genom internet.)       

12 h 
En bra inloggningsrutin bör: visa följande information 
vid slutförandet av en lyckad inloggning:       

13 h 1 datum och tid för föregående lyckade inloggning;       

14 h 2 
detaljer för misslyckade inloggningsförsök sedan 
föregående lyckade inloggning;       

15 i inte visa lösenord i klartext;       

16 j inte överföra lösenord i klartext över ett nätverk;       
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17 k 

avsluta inaktiva sessioner efter en definierad tidsperiod 
av inaktivitet, särskilt på högriskmiljöer som offentliga 
platser eller områden utanför organisationens 
säkerhetshantering eller i mobila enheter;       

18 l 

begränsa uppkopplingstid till högrisktillämpningar och 
därigenom uppnå ökad säkerhet och minska 
möjligheterna 
till obehörig åtkomst.  
 
((1)Förklaring: inloggningssessioner bör förkortas vid 
inaktivitet)       

 
Övrig information 
Lösenord är ett vanligt sätt för identifiering och autentisering baserat på en hemlighet som bara 
användaren vet. Samma effekt kan uppnås med kryptografiska hjälpmedel och autentiseringsprotokoll. 
Styrkan på användarautentiseringen bör motsvara klassningsnivån som informationen har. 
Om lösenord skickas i klartext vid inloggningssessionen över ett nätverk kan de fångas upp av ett 
spionprogram. 
 
9.4.3 System för lösenordshantering 
 
Säkerhetsåtgärd 
System för lösenordshantering bör vara interaktiva och bör säkerställa kvalitativa lösenord. 
 
Vägledning för införande 

   Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Ett system för lösenordshantering bör: 
 
framtvinga användning av individuella användarkonton 
och lösenord så att individuellt ansvar kan utkrävas;       

2 b 
låta användare välja och ändra sina egna lösenord och 
innehålla en rutin som ger meddelande om 
inmatningsfel;       

3 c säkerställa att lösenord av hög kvalitet väljs;       

4 d 
tvinga användarna att ändra sina lösenord vid den första 
inloggningen;       

5 e kräva ändring av lösenord regelbundet samt vid behov;       

6 f 
upprätthålla ett register över tidigare använda lösenord 
och förhindra användning av tidigare lösenord;       

7 g inte visa lösenord på skärmen vid inmatning;       

8 h 
lagra lösenordsfiler åtskilt från data för 
tillämpningssystem;       

9 i lagra och överföra lösenorden på ett säkert sätt.       
 
Övrig information 
Vissa tillämpningar kräver att lösenord tilldelas av en oberoende funktion. I sådana fall gäller inte 
punkt b), d) och e) av den ovanstående vägledningen. I de flesta fall väljs och underhålls lösenord av 
användare. 
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9.4.4 Användning av privilegierade verktygsprogram 
 
Säkerhetsåtgärd 
Användning av verktygsprogram som kan ha förmåga att kringgå säkerhetsåtgärder i system och 
tillämpningar bör begränsas och styras strikt. 
 
Vägledning för införande 

  
9.4.4 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1 a 

Följande riktlinjer för användning av verktygsprogram 
som kan ha förmåga att kringgå säkerhetsåtgärder för 
system och program bör övervägas: 
 
a) användning av rutiner för identifiering, autentisering 
och auktorisering för verktygsprogram;  
 
((1)Förklaring: verktygsprogram är mjukvara som 
används för att utföra en specifik åtgärd/uppgift t.ex. 
nätanalyserare som wireshark)       

2 b segregering av verktygsprogram från tillämpningar;       

3 c 

begränsa användningen av verktygsprogram till minsta 
möjliga antal betrodda och godkända användare 
(se 9.2.2);  
 
((1)Kapitel 9.2.2 är tilldelnings av användaråtkomst och 
innebär en process som bör införas för tilldelning och 
återkallande av åtkomsträttigheter för alla användare)       

4 d 

tillstånd för ad hoc-användning av verktygsprogram; 
 
((3)Förklaring: ad hoc innebär t.ex. en 
nätverksanslutning som upprättats temporärt för att 
utföra en uppgift. T.ex. direktanslutning mellan två 
bärbara datorer för att skicka en fil)        

5 e 

begränsning av tillgången till program, t.ex. av tiden för 
auktoriserad ändring; 
 
((3)Förklaring: program bör begränsas till t.ex. den tid 
som behövs för att utföra auktoriserade ändringar)       

6 f loggning av all användning av verktygsprogram;       

7 g 
definiera och dokumentera åtkomstnivåer för 
verktygsprogram;       

8 h borttagning eller avaktivering av alla onödiga program;       

9 i 

inte göra verktygsprogram tillgängliga för användare 
som har åtkomst till tillämpningar i system där 
separering 
av ansvar krävs. 
 
((3)Förklaring: separering av ansvar innebär t.ex. system       
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där flera olika administratörskonton kan behövas för att 
utföra olika uppgifter) 

 
Övrig information 
De flesta datorinstallationer har ett eller flera program som kan ha förmåga att åsidosätta 
säkerhetsåtgärder för system och tillämpningar. 
 
 
9.4.5 Åtkomstkontroll till källkod för program 
 
Säkerhetsåtgärd 
Tillgång till källkod för program bör begränsas. 
 
Vägledning för införande 

  
9.4.5 

Ja Nej 
Vet 
ej 

1   

Tillgång till källkod och relaterade objekt (t.ex. 
designspecifikationer, kravspecifikationer, planer för 
verifiering 
och validering) bör styras noggrant för att förhindra 
införandet av obehörig funktionalitet och undvika 
oavsiktliga 
ändringar.       

2   
De bör även granskas för att upprätthålla 
konfidentialitet gällande värdefulla immateriella 
rättigheter.       

3   

För källkod till program kan detta uppnås genom styrd 
central lagring av sådan kod, helst i särskilda 
källkodsbibliotek. Följande riktlinjer bör övervägas för 
att styra tillgången till sådana källkodsbibliotek i syfte 
att minska risken för korrupt kod:       

4 a 

Följande riktlinjer bör övervägas för att styra tillgången 
till sådana källkodsbibliotek i syfte 
att minska risken för korrupt kod: 
 
om möjligt bör källkodsbibliotek inte förekomma i 
produktionssystem;       

5 b 
källkod och källkodsbibiliotek bör förvaltas enligt 
fastställda rutiner;       

6 c 
supportpersonalens tillgång till källkodsbibliotek bör 
begränsas;       

7 d 
uppdatering av bibliotek för källkod och relaterade 
objekt samt utlämning av källkod till programmerare 
bör endast göras efter korrekt godkännande;       

8 e förteckningar över program bör förvaras i en säker miljö;       

9 f 
en granskningslogg för all åtkomst till källkodsbibliotek 
bör upprätthållas;       
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10 g 
underhåll och kopiering av källkodsbibliotek bör styras 
genom formell ändringshantering (se 14.2.2).       

 
Om källkoden för program är avsedd att offentliggöras bör ytterligare säkerhetsåtgärder övervägas för 
att säkerställa dess riktighet (t.ex. digital signatur). 

 


