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Sammanfattning 

Informationssäkerhet spelar en viktig roll i dagens samhälle och organisationer. 
Informationssäkerhet handlar om hur information i flera olika format kan skyddas. Det är 
viktigt att kunna säkerställa att information behåller riktighet, integritet, konfidentialitet och 
spårbarhet. Studiens huvudsakliga syfte är att kartlägga informationssäkerhetsnivån i 
kommunala grundskolor. För att få fram grundskolornas informationssäkerhetsnivå kommer 
en kvalitativ studie med intervjuer ligga till grund. Tre kommuner i Skaraborg har deltagit i 
studien. Resultaten från studien visar att det finns säkerhetsbrister hos de kommunala 
grundskolorna. I det administrativa delen av informationssäkerhet finns de främsta bristerna 
hos grundskolorna. Kommunerna visar även att de uppfyller många riktlinjer från 
internationella standarder.

Ett stort tack till intervjudeltagare och kommuner som har medverkat i studien. Ett stort tack 
till Marcus Nohlberg som har varit en väldigt duktig handledare. Det ska även riktas ett stort 
tack till Rose-Mharie Åhlfedt som har bidragit med värdefulla synpunkter och förbättringar. 

Nyckelord: Informationssäkerhet, grundskolor, kommunen, ISO/IEC-27002, gapanalys.  
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1  Inledning

För Företag och organisationer är information väldigt värdefullt och behöver skyddas därefter.
Människor och organisationer i dagens samhälle använder sig av information dagligen, för 
kommunikation eller lärande. Information är idag en central del för samhället och en viktig 
del för att organisationer ska kunna vara verksamma i deras dagliga arbete (MSB, 2011f). 
Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det viktigt att information 
skyddas så att den är (MSB, 2012):

• 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)

Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet tar organisationer ett steg för deras 
information skyddas enligt de fyra punkterna ovan. Informationssäkerhetsarbete handlar inte 
endast om tekniska frågor utan involverar administrativa rutiner med tillhörande policys 
(MSB, 2011f).
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2 Bakgrund

Utvecklingen i samhället har bidragit till IT-system ses numera som en naturlig och central 
del för organisationer. I samband med utveckling inom IT medför det även nya hot och risker 
för organisationerna (MSB, 2014). Organisationer som behandlar och lagrar information 
måste säkerhetsställa att detta görs på ett säkert sätt (MSB, 2011b). Utvecklingen har givit ett 
ökat beroende av tillgängliga och säkra IT-infrastrukturer som behandlar information. Det 
finns många viktiga samhällsfunktioner som till exempel vård, transport och vatten- och 
avloppshantering som är beroende av att vara tillgängliga för allmänheten. Organisationer är 
beroende av det för att kunna driva normal verksamhet. För att samhällsviktiga funktioner och
företag ska vara tillgängliga kräver detta ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som 
ställer både tekniska och organisatoriska krav (MSB, 2014). 

2.1 Ledningssystem för informationssäkerhet

Informationssäkerhet har tidigare setts som en mer teknisk fråga vilket har ändrats genom 
åren. Informationssäkerhet är numera en fråga för hela organisationen. Hur kan en 
organisation skydda sin information på både tekniska och organisatoriska plan (Ashenden, 
2008). Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett systematiskt arbetssätt för att 
hantera information så att det förbli säkert. Det systematiska arbetet omfattar hela 
organisationen som till exempel människor, verksamhetsprocesser och IT-system. Genom att 
införa ett LIS kan organisationer arbeta för att hålla sina informationstillgångar säkra 
(Humphreys, 2011). Implementationer av tekniska lösningar i organisationer är inte 
tillräckligt för att bemöta dagens informationssäkerhetsrisker (Eren et al., 2009). Införandet av
ett LIS i en organisation kräver ett stort engagemang och ett fortsatt stöd. Stödet och 
utövandet av LIS bör främjas genom alla ledningsnivåer ner till enskild personal i 
organisationen och först då kommer LIS bli effektivt och funktionellt (Broderick, 2006).

ISO/IEC-27001 innehåller de krav som organisationer behöver arbeta mot vid införandet av 
ett LIS. Andra standarder i ISO/IEC-27000 familjen ger stöd för införandet och 
genomförandet av ett LIS. Standarderna innehåller viktiga riktlinjer och rekommendationer 
som behövs åtgärdas för att implementera ISO/IEC-27001 i en organisation (Humphreys, 
2011). LIS standarden ISO/IEC-27001 innehåller säkerhetsprocesser som bygger på den 
välkända modellen ”Plan-Do-Check-Act” (PDCA) vilket på svenska blir planera-genomföra-
följa upp-förbättra. PDCA modellen fungerar som en kontinuerlig förbättringsprocess 
gentemot informationssäkerhet i organisationer. Modellen innebär att organisationer behöver 
regelbundet övervaka och se över effektiviteten för LIS. Det krävs även att organisationer gör 
förbättringar i det befintliga säkerhetsskyddet så att de uppnår en acceptabel skyddsnivå 
(Humphreys, 2011).

Genom att införa LIS och följa ISO/IEC-27001 kan organisationer arbeta för att bättre bemöta
och åtgärda informationssäkerhetsrisker. En implementation av ISO/IEC-27001 i en 
organisation ser till att det finns konsekventa, upprepade och kontrollerbara metoder för att 
bemöta informationssäkerhetsfrågor. Ett informationssäkerhetsarbete som inte följer 
standarder kommer sannolikt leda till komplicerade säkerhetsfunktioner (Ashenden, 2008). 
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Ashenden (2008) påpekar även att det finns en stor risk att många luckor i säkerheten förblir 
oupptäckta.       

Enligt Humphreys (2011) har organisationer som har infört ett LIS lyckats att få fler kunder 
genom att organisationen har certifierats mot ISO/IEC-27001. Organisationer har även fått ett 
bättre anseende på marknaden genom sitt informationssäkerhetsarbete (Humphreys, 2011). 
Enligt Ashenden (2008) ger informationssäkerhetsarbetet med ISO/IEC-27001 förtroende för 
interna och externa intressenter genom att aktivt arbeta med säkerhetsfrågor.  

2.2  Standarder för informationssäkerhet

Standarder som berör informationssäkerhet har samlats i standardserien ISO/IEC-27000. 
Serien är framtagen av ISO (International Organization for Standardization) och IEC 
(International Electrotechnical Commission).  Dessa standarder är uppbygga på tidigare 
erfarenheter från olika organisationer som har bedrivit ett systematisk arbete med att stärka 
sin informationssäkerhetsnivå (MSB, 2011b). Standarderna i ISO/IEC-27000-serien 
innehåller tre stycken nivåer: krav, riktlinjer och stöd. Dessa nivåer ska vara till hjälp för 
organisationer som vill utföra arbete inom informationssäkerhet samt ge riktlinjer hur 
organisationen bör arbeta (MSB, 2011b). 

Standarden ISO/IEC-27001 berör de krav och åtgärder som en verksamhet bör följa vid 
implementation av ett ledningssystem inom informationssäkerhet. Genom att en verksamhet 
arbetar med standarden kan den upprätthålla policy, processer och rutiner som är relevanta för
förbättrandet av informationssäkerheten inom verksamheten (MSB, 2011c). 

Standarden ISO/IEC-27002 innehåller de riktlinjer för att styra verksamheten mot en högre 
nivå av informationssäkerhet. De krav som anges i ISO/IEC-27001 kommer att beaktas och 
med hjälp av ISO/IEC-27002 kommer kraven att införas i verksamheten. ISO/IEC-27003 
tillhandahåller vägledningen för ett införande av LIS och ger ett stöd till de organisationer 
som vill införa LIS (MSB, 2011c). Det finns flertalet standarder i ISO/IEC-27000-serien som 
behandlar och ger stöd till exempel riskhantering. Standarderna ISO/IEC-27001-27003  
beskriver MSB (2011b) som ”grundstandarder” för att införa ett ledningssystem inom 
informationssäkerhet. Det kommer att arbetas mycket med ISO-27002 för att kartlägga 
informationssäkerhetsnivån i kommunala skolor eftersom gapanalysen använder de riktlinjer 
som är beskrivna i ISO/IEC-27002.

2.3 Införandet av LIS 

Vid ett införande av LIS i en organisation är det viktigt att LIS integreras med övriga  
systemen i verksamheten för ett framgångsrikt införande (MSB, 2011b). En förenklad 
förklaring skriver MSB (2011b): 

LIS går ut på att hålla ordning i informationssäkerhetsarbetet, och det innefattar då också 
hur man håller ordning, det vill säga de metoder och arbetssätt som behövs. För att kunna 
arbeta så här strukturerat krävs dokumentation och att all dokumentation är spårbar. (s.21)

MSB har tagit fram ett metodstöd för de organisationer som önskas bedriva 
informationssäkerhetsarbete och ett införande av LIS. Metodstödet är väldigt anpassningsbart 
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då verksamheter kan själva välja delar i metodstödet som passar verksamheten eller följa 
metodstödet från start till slut. Informationssäkerhetsarbetet i metodstödet avser verksamheten
i stora drag och är inte fokuserat på mindre områden. Metodstödet är därför applicerbart för 
stora och små verksamheter. Metodstödet bygger på standarderna från ISO/IEC-27000-serien 
och det går även att kombinera andra standarder som till exempel, ITIL (MSB, 2011b).

2.4 Gapanalys

Gapanalys är ett verktyg för att analysera informationssäkerhetsnivån i en verksamhet. 
Analysen görs genom att jämföra verksamhetens befintliga skydd med de rekommendationer 
utifrån en standard som gapanalysen använder sig av. Analysen skapar ett gap mellan de 
befintliga skydden som är aktuella i verksamheten och de rekommendationer som ges av 
gapanalysen. Målgruppen för gapanalysen kan vara för ett flertal grupper av användare, allt 
från ett projekt som ska införa ett ledningssystem för informationssäkerhet till 
verksamhetschefer vars mål är att sätta högre krav på sin skyddsnivå (MSB, 2011a).

Syftet med gapanalysen och dess aktivitet beskriver MSB i fyra punkter (MSB, 2011a):

• Bekräftelse på att skyddet är infört i tillräcklig omfattning

• En uppfattning om kvaliteten på säkerhetsarbetet

• Information om styrkor och svagheter i skyddet

• Ett underlag för resten av arbetet med att införa ledningssystem

Genom att använda gapanalysen för att se över verksamhetens befintliga skydd skapas en 
överblick av vilka risker som finns och hur sårbara verksamheten är mot dessa risker (MSB, 
2011a). Genomförandet av en gapanalys bidrar även till en ökad trygghet. Verksamheten har 
då möjlighet till att lyckas identifiera svagheter inom de befintliga skydd som existerar och 
kan därefter systematiskt arbeta för att stärka informationssäkerhetsnivån (MSB, 2011a). 
Målet med gapanalysen är att minska det gap som finns mellan verksamhetens existerande 
skyddsåtgärder och rekommendationerna som utgörs från gapanalysen. För att öka 
informationssäkerhetsnivån är det viktigt att årligen följa upp säkerhetsarbetet och göra det till
en itererande process (MSB, 2001a).

2.5 Kommuner

Inom Sveriges kommuner behandlas många viktiga tjänster för att samhället ska fungera, och 
därför är det viktigt för Sveriges kommuner att erhålla en hög informationssäkerhetsnivå. För 
att uppnå och säkerhetsställa en hög informationssäkerhetsnivå krävs det att kommunernas 
informationssäkerhetsarbete sker systematiskt och på lång sikt. Det är även viktigt involvera 
hela kommunens verksamhet i informationssäkerhetsarbetet och inte glömma några 
verksamheter eller förvaltningar. Informationssäkerhetsarbetet berör all information inom 
kommunens verksamheter vilket kan vara papper, data eller telefonsamtal och det är därför  
viktigt att bedriva informationssäkerhetsarbetet systematiskt och långsiktigt för att omfatta 
hela kommunens verksamheter samt all information (MSB, 2012).

För statliga myndigheter har myndigheten för samhällsskydd och beredskap givit direktiv för 
hur informationssäkerhetsarbetet ska utföras och att myndigheterna ska följa standarderna 
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ISO/IEC -27001 och ISO/IEC -27002. För kommuner finns det inga direktiv med att bedriva 
informationssäkerhetsarbete. MSB påpekar att det finns stora fördelar med att använda samma
arbetssätt som de statliga myndigheterna inom informationssäkerhet. Genom att fler 
kommuner och myndigheter arbetar efter samma standard och ett liknande 
informationssäkerhetsarbete kommer detta bidra till enklare förståelse om säkerhetsfrågor och
ökad kommunikation mellan parter. Resultatet kan ge ökad effektivitet, ett högre 
säkerhetsmedvetande och mindre kostnader (MSB, 2012). 

Metodstödet som MSB utarbetat baseras på standarderna från ISO/IEC 27000-serien och ett 
samarbete med andra organisationer lämpar sig bra för kommuners 
informationssäkerhetsarbete. Metodstödet berör hela kommunens verksamheter och 
tillförsäkrar en betryggande informationssäkerhetsnivå. MSB har även tagit fram en 
vägledning för kommuners informationssäkerhet. Vägledningen berör metodstödet på en 
övergripande nivå och med inriktning för kommunens verksamheter. Syftet med 
vägledningen är att visa kommuner ett lite enklare sätt att uppnå högre 
informationssäkerhetsnivå (MSB, 2012). 

Oavsett om kommunen väljer den lite tunnare övergripande vägledningen eller arbeta fullt ut 
med metodstödet för att uppnå en högre informationssäkerhetsnivå skriver MSB (2012) 
följande fördelar:

• Ekonomi: Säkerhetsincidenter kan undvikas med hjälp av kostnadseffektiva skydd 
som är väl avpassade. Informationssäkerheten i kommunen speglar verksamhetens 
behov och förutsättningar.

• Förtroende: Informationshanteringssäkerheten ökar vilket leder till ökat förtroende 
från invånare och övriga parter för kommunen. 

• Efterlevnad: Kommunen arbetar starkt för att uppnå och säkerhetsställa legala krav 
och revisioner hanteras på ett effektivare sätt.

• Styrning: Den kommunala ledningen kan åtgärda och vidareutveckla 
informationssäkerheten i verksamheten så att skydd är effektiva och uppdaterade. 

• Kommunikation: Kommunen ansluter sig till ett nätverk vilket ger tillgång till 
kommunikation och samarbete mellan andra kommuner inom informationssäkerhet.

Enligt MSB (2012) har behovet av informationssäkerhet ökat då kommuninvånare förväntar 
sig en snabb och effektiv kommunikation med kommunen. Kommunikationen kan ske med 
hjälp av självbetjäning, e-tjänster eller direktkommunikation. Dessa kommunikationer ställer 
krav på att kommunen kan hantera kommuninvånarnas information på ett säkert sätt. 
Eventuella kriser ställer också krav på en säker kommunikation mellan de berörda parter. För 
att uppnå dessa krav måste kommunen arbeta systematisk med informationssäkerhet (MSB, 
2012). 

Det är inte bara det ökade behovet av informationssäkerhet från kommuninvånare som får 
kommuner att bedriva informationssäkerhet. En kommun måste rätta sig efter lagar och 
förordningar. Det finns flertalet lagar och förordningar som berör informationssäkerhet direkt 
eller indirekt. Några exempel på dessa är personuppgiftslagen, patientdatalagen, arkivlagen 
och säkerhetsskyddslagen. Vägledningen för kommuners informationssäkerhet och 
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metodstödet ligger till bra grund för att uppfylla de legala krav och förordningar en kommun 
har. 

2.6 Kommunala skolor 

Informationshantering inom kommunala skolor är väsentlig för att kommunen ska kunna 
bevara och säkerhetsställa informationstillgångar som till exempel elevregister, skolhälsovård 
schemaläggning och betyg (MSB, 2012). Inom de kommunala skolorna är det även mycket 
viktigt att skydda elevers och barns personuppgifter eftersom barn kan leva under de 
omständigheter som kräver att deras personuppgifter skyddas (Datainspektionen, 2015a). 
Skolor som använder sig av IT-stöd för elevadministrationen bör känna till flera bestämmelser
i personuppgiftslagen (PuL) för att säkerställa hur personuppgifter behandlas på rätt sätt. 
Ansvaret för hur personuppgifter behandlas i skolan är vanligtvis skolans huvudman, 
kommunal nämnd eller kommunstyrelsens ansvar (Datainspektionen, 2015b).  
Datainspektionen har tagit fram en checklista som sammanfattar och berör punkter som är 
väldigt viktiga för hur skolor behandlar personuppgifter (Datainspektionen, 2015b). 

Fritextfält kan finnas i IT-system som behandlar personuppgifter för skolans elever. Om 
personuppgifter innehåller ett fritextfält ska det finnas tydliga instruktioner för hur det ska 
användas och vad det ska skrivas i fältet för användarna. Instruktioner för vad fritextfältet ska 
innehålla måste vara synliga oavsett om användaren ej ska skriva i fältet (Datainspektionen, 
2015b).   

Inloggning via Internet till skolans IT-system kan vara tillgängligt för elever. Om systemet 
innehåller och behandlar personuppgifter eller andra känsliga integritetsuppgifter måste det 
finnas säkerhet som förvarar och säkerställer integriteten för uppgifterna. Skolan måste då 
försäkra sig om att rätt person får åtkomst till sina uppgifter och att hela processen sker på ett 
säkert sätt. För att åtkomsten till skolans IT-system ska ske säkert bör skolan använda sig av 
stark autentisering i form av starka lösenord eller e-legitimation. Sessionen mellan 
användaren och skolan ska även vara krypterad för att förhindra avlyssning och minimera 
risken för integritetskänsliga uppgifter blir läckta (Datainspektionen, 2015b). 

Avtal med systemleverantörer ska finnas om ett externt företag sköter driften för skolans IT-
system och därav lagring av personuppgifter. Det externa företaget agerar som 
personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning. 
Avtalet ska innehålla regler och rutiner för hur leverantören får behandla personuppgifter och 
IT-säkerheten hos leverantören måste upprättas som god och tillräcklig. Leverantören måste 
även följa skolans instruktioner för behandling av personuppgifter (Datainspektionen, 2015b).

Hur länge får uppgifter vara sparade? Uppgifter som behövs av skolan och fortfarande gäller
för verksamheten ska sparas. Det ska finnas tydliga riktlinjer för hur gallring och bevaring ska
ske i skolan (Datainspektionen, 2015b). Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit 
fram ”Bevara eller gallra:2” vars syfte är att ge hjälp till kommuner och landsting när 
uppgifter ska gallras d.v.s. förstöras (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Om 
verksamheten har avtal med systemleverantörer som sköter driften av skolans IT-system 
måste det finnas regler och rutiner för hur och när leverantörerna gallrar uppgifterna.  

6



 Informationen om vad skolan registrerar måste informeras till alla elever och vårdnadshavare
och även hur deras personuppgifter behandlas av skolan. Skolan har till uppgift att informera 
vem som är personuppgiftsansvarig och vilka uppgifter som kommer bli insamlade. 
Användningsområdet för uppgifterna måste också skolan informera om, de är även skyldiga 
att lämna ut uppgifterna och personen i fråga kan begära ut sina uppgifter eller kräva rättelse 
om det finns felaktigheter i uppgifterna (Datainspektionen, 2015b).   

Rätten till att läsa personuppgifter ska vara begränsad till de personer som kräver uppgifterna 
för att kunna utföra sitt arbete. Det ligger på skolans ansvar att införa begränsningar i deras 
IT-system och att all personal har ej tillgång till uppgifterna. Datainspektion (2015b) påpekar 
även att det är viktigt med interna regler inom skolan genom att applicera rättigheter för 
personal vilket uppnår en bra spårbarhet i IT-system. Med dessa rättigheter går det enkelt att 
utläsa vilka olika rättigheter personalen har och därav begränsa åtkomsten till ett fåtal 
personer som behöver uppgifterna i arbetsvardagen (Datainspektionen, 2015b). 

Behörigheter inom skolhälsovården ställer höga krav att endast personal som deltar i vård för 
eleven ska ta del av personuppgifterna. Behörigheterna behöver även kontrolleras för annan 
personal inom skolhälsovården som i andra fall är inblandade eller behöver patientens 
uppgifter för sitt arbete. För att obehöriga inte ska ta del av uppgifter i journalsystemet måste 
skolan tillämpa ett säkert system med behörighetskontroller (Datainspektionen, 2015b). Ett 
exempel som datainspektion (2015) tar upp är skolsköterskor får inte ta del av elevers 
uppgifter från andra skolor, om skolsköterskan inte är inblandad i vården.

Datainspektionen (2015a) tar upp viktiga punkter gällande skyddande personuppgifter i 
skolan. Personer med skyddade personuppgifter kan få mycket allvarligare konsekvenser om 
uppgifterna sprids. Resultatet av att uppgifterna sprids kan vara allvarligt att deras hälsa eller 
liv står på spel. Detta i sin tur resulterar i skarpare rutiner och högre säkerhet för skolor. 
Skolorna måste därför säkerställa att uppgifterna ej blir tillgängliga för obehöriga.

Datainspektion (2015a) redogör dessa viktiga punkter gällande skyddande personuppgifter:

Regler och rutiner ska finnas: Det ska finnas fastställda regler och rutiner för hur skyddade 
personuppgifter ska behandlas. Dessa regler och rutiner ska se till att risken för skyddade 
personuppgifter ej ökar eller försvårar processen. Rutinerna ska finnas i skriftlig form.

Riskbedömning ska göras från fall till fall: Det är väsentligt att göra en bedömning från elev 
till elev, för att säkerhetsställa på bästa sätt hur personuppgifterna ska behandlas. Ansvaret för
att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt ligger på skolan.

Begränsa mängden uppgifter: I varje fall ska det analyseras vilka personuppgifter som ska 
behandlas. Anledningen till detta är att minimera antalet personuppgifter och endast behandla 
de personuppgifter för ändamålet. Begränsning av personuppgifter sker också genom 
personuppgiftsansvarig vars uppgift är att ta bort personuppgifter som inte längre behövs.

Begränsa åtkomsten: Åtkomsten till personuppgifterna bör begränsas till ett fåtal personer för 
att minimera eventuella risker när personuppgifterna behandlas. Ansvaret för att begränsa 
åtkomsten till personuppgifterna ligger hos den personuppgiftsansvarig.
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Det ska framgå att personuppgifter är skyddade: Personuppgifter som är skyddade ska ha 
tydliga markeringar för personer som har åtkomst, markeringarna ska klargöra att 
personuppgiften är skyddad. Markeringarna kan vara i visuell from eller autentisering.

Undvik spridning av uppgifterna i IT-system: Flera olika IT-system kan vara intrigerade med 
varandra inom skolan. Om en integration sker mellan IT-system med skyddade 
personuppgifter inblandade. Måste personuppgiftsansvarig säkerställa att båda systemen 
håller en bra säkerhet och information bevarar sin konfidentialitet. 

Informera och utbilda personalen: Personal som arbetar med skyddade personuppgifter ska 
utbildas i de regler och rutiner som finns i för hantering av skyddade personuppgifter inom 
skolans domän.

Tillräcklig hög IT-säkerhet ska finnas: IT-säkerheten ska vara väl anpassad och tillräcklig för 
att hantera personuppgifter. Ansvaret för att säkerhetsställa IT-säkerheten ligger på 
personuppgiftsansvarig. 

Möjliggör kontroll av åtkomst till skyddade personuppgifter: IT-system ska tillhandahålla 
spårbarhet, kontroller av vilka personer har behandlat och tagit del av personuppgifter i 
ärendet.  Spårbarheten kan exempelvis ske genom loggar vilka ska kontrolleras regelbundet.

Följ regelbundet upp rutiner: Regler och rutiner för behandling av skyddade personuppgifter 
ska följas upp regelbundet av personuppgiftsansvarig. Gällande regler och rutiner bör 
överblickas för att effektivare kunna skydda personuppgifter (Datainspektionen, 2015a).

Checklistorna ger en bra överblick till skolorna för vad som ska tas i åtanke med 
personuppgifter och skyddade personuppgifter. Den ger även ett bra stöd för 
personuppgiftsansvarig i kommunen som i normala fall är kommunstyrelsen och de 
kommunala nämnderna så att de kan optimera sättet personuppgifter behandlas och lagras.

2.7 Relaterade arbeten

Det finns ett brett urval av forskning kring informationssäkerhet inom en mängd olika 
områden. Informationssäkerhet inom kommuner är ett område där det inte finns mängder med
tidigare publicerad forskning med fokus på studiens frågeställning och syfte. Avsikten med 
denna studien är att lyfta frågan om informationssäkerhet inom kommuner och de kommunala
grundskolorna. 

Ett tidigare examensarbete av Danielsson (2012) som har inriktat sig på hantering av fysisk 
säkerhet för verksamheter inom den offentliga sektorn. Studien undersökte ett antal 
kommuner med fokus på hur väl de uppnår rekommendationer från ISO-27002 för fysik och 
miljörelaterad säkerhet. Resultaten från studien visar att kommunerna har brister i deras 
fysiska säkerhet. Danielsson (2012) skriver även att flera av kommunerna har brister i deras 
dokumentation av riktlinjer och rutiner. 

MSB har under 2014 genomfört en kartläggning om hur statliga myndigheter tillämpar 
föreskrifter och driver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kartläggningen 
genomfördes genom en enkätundersökning som 334 myndigheter besvarade. 
Enkätundersökningen visar att de deltagande statliga myndigheterna arbetar systematiskt med 
informationssäkerhetsfrågor och majoriteten tillämpar MSB:s föreskrifter. Undersökningen 
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visar även att flertalet myndigheter söker stöd för ett antal områden som till exempel 
kontinuitetsplanering och informationsklassning (MSB, 2014). 

Ett arbete av Svärd (2013) undersökte hur informationskulturen påverkar offentlig 
dokumenthandlingar i en medelstor kommun i Belgien. Arbetet fokuserar enbart på 
informationskulturen men studiens resultat visar att det finns brist på riktlinjer och policys för 
dokumenthantering. Enligt de intervjuade i kommunen hade aldrig fått ta del av någon träning
eller utbildning i dokumenthantering vilket kan resultera i att dokument blir felaktigt 
behandlade. 

 

9



3 Problembeskrivning

Informationssäkerhet är en kritisk del av en verksamhets säkerhetsarbete. Arbetet med 
informationssäkerhet har idag flyttat bort från de mer tekniska aspekterna och involverar 
flertalet olika aspekter i en verksamhet för att kunna skapa en säker omgivning. För att uppnå 
en god informationssäkerhetsnivå krävs det att arbetet inkluderar hela organisationen (Solms 
& Solms, 2009). För att kommunerna ska då uppnå en god informationssäkerhet krävs det att 
alla kommunens verksamheter som t.ex. skolor, omsorg och socialtjänst inkluderas och är 
delaktiga i processen för att stärka informationssäkerheten på ett mer organisatoriskt plan. 
Tidigare forskning visar att informationssäkerhet är en aktuell fråga inom många 
verksamheter. Forskningen visar även att många tidigare verktyg har varit mer teknisk 
inriktande. Verktygen tillhandahåller universala riktlinjer som är inte anpassade efter 
verksamheten (Siponen & Willison, 2009). 

Sveriges kommuner behöver inte följa några föreskrifter inom informationssäkerhet som 
statliga myndigheter måste göra. Kommuner behandlar och tillhandahåller många viktiga 
samhällstjänster (MSB, 2012). Med tanke på att kommunerna spelar en viktig roll i det 
svenska samhället och trots det har de inte har några föreskrifter på hur de behandlar 
information som de statliga myndigheterna är förpliktade till. Det finns väldigt lite tidigare 
forskning om informationssäkerhet just inom kommuner vilket konstaterar att området är en 
liten gråzon. Med tanke på forskningen och litteratur är det svårt och fastställa hur 
informationssäkerhet i kommuner bedrivs. Hur arbetar kommuner med 
informationssäkerhetsfrågor som inkluderar alla kommunens verksamheter på ett 
organisatoriskt plan.

Hot mot organisationers informationssystem har ökat under det senaste årtiondet (Schmidt et 
al., 2009). För att organisationer ska kunna fungera är det kritiskt att deras 
informationssystem hålls intakta och tillgängliga. Enligt Schmidt et al. (2009) är många 
organisationer sårbara eller helt oskyddade mot informationssäkerhetshot. Tidigare attacker 
visar att kommuner också är sårbara och har inte ett heltäckande skydd för sina 
informationssystem. 2013 utsattes Umeå kommun för ett dataintrång i en av deras databaser 
som innehöll lösenord till servar. Dataintrånget resulterade i att Umeå kommun fick byta 
lösenord på flera av kommunens system vilket är resurs- och tidskrävande då det kan röra sig 
om flertalet system (Ryberg, 2015).  En tidigare rapport från CSI/FBI som grundar sig på 
feedback av 697 datasäkerhetsutövare. Visar att 56 procent av alla deltagande har blivit 
utsatta för någon typ av skadlig attack (Schmidt et al., 2009). Med antalet ökande attacker är 
det viktigt att kommuner och organisationer bedriver ett informationssäkerhetsarbete som 
resulterar i att deras informationssystem blir tillgängliga och informationens riktighet inte 
manipuleras.   

Grundskolorna för kommunerna är en viktig och central verksamhet som behandlar 
information i en stor omfattning. Grundskolorna behandlar t.ex. elevers personuppgifter som 
resulterar i att skolorna måste följa personuppgiftslagen som ställer krav på hur 
personuppgifter får behandlas och lagras. MSB har tagit fram tagit 
informationssäkerhetsskolan ISA som inkluderar en interaktiv webbutbildning för elever i 
årskurs fyra och fem. Syftet med webbutbildningen är att styrka informationssäkerhetstänket 
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och göra eleverna medvetna om informationssäkerhetsfrågor. Med mycket fokus på att lära en
yngre generation vikten av att hantera information på ett korrekt sätt. Vad gör kommunerna 
för att grundskolorna ska utvecklas och få ett bättre informationssäkerhetstänk? Hur väl är 
grundskolornas personal insatta i den organisatoriska processen? Hur arbetar och hur långt har
kommunerna kommit med deras informationssäkerhetsarbete med grundskolan i fokus? 

3.1 Problemprecisering

För att kartlägga informationssäkerhetsnivån kommer arbetet utgå ifrån standarden ISO/IEC-
27002 och med hjälp av verktyget gapanalysen som bygger på den aktuella standarden. 
Genomförandet av kartläggningen kommer att bidra till att identifiera hur väl kommunerna 
efterlever rekommendationerna från ISO/IEC-27002 samt kunna förevisa 
förbättringsmöjligheter för kommunerna inom informationssäkerhet. 

Rapportens syfte och huvudsakliga fråga är att: 

Kartlägga informationssäkerhetsnivå i ett antal kommunala grundskolor med hjälp av 
gapanalysen som bygger på rekommendationer baserad på ISO/IEC-27002:2013. 

3.2 Avgränsning

Arbetet kommer avgränsa sig till att kartlägga informationssäkerhetsnivån i kommunala  
grundskolor för tre kommuner i Skaraborg. Anledningen till att endast kartlägga grundskolor 
är att alla kommuner i Skaraborg har inte ett eget kommunalt gymnasium utan skickar 
gymnasieelever till andra kommuner. Detta leder till att det blir svårt att sammanställa och 
jämföra informationssäkerhetsnivån mellan en kommun med ett gymnasium och en kommun 
utan. Valet av att kartlägga endast kommunala grundskolor är att kommunen enligt skollagen 
är förpliktad till att ordna utbildning åt alla som har rätt att gå i grundskolan. Det kommer att 
avgränsas till tre kommuner i Skaraborg. Anledningen till detta är att det kan bli 
problematiskt att få tid för fler kommuner och intervjuer inom den givna tidsramen för 
datainsamlingen. 

I gapanalysen har det avgränsats till endast de kritiska säkerhetsfrågorna. Anledningen till 
detta är att tiden för datainsamlingen är begränsad och svårigheter med att få tillgång till 
berörda personer för intervjuer. 

3.3 Förväntade resultat

Med standarden ISO/IEC-27002 som grund är ett förväntat resultat hur väl de kommunala 
grundskolorna efterlever de rekommendationer som ges i standarden. Ytterligare ett förväntat 
resultat är att få en bild av grundskolornas informationssäkerhetsarbete och respektive 
kommun. Gapanalysen kommer att användas till en stor del av arbetet och ett förväntat 
resultat är hur väl gapanalysen fungerar i kommunala verksamheter. Arbetet i sin helhet 
kommer att ge en klar bild till kommunerna om deras informationssäkerhetsnivå och därav 
förhoppningsvis vara ett understöd för hur dessa kommuner och grundskolorna kan stärka 
deras informationssäkerhet. 
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4 Metod

Det kommer utföras en kvalitativ studie med intervjuer för att besvara studiens frågeställning. 
Valet av att använda intervjuer ligger dels hur gapanalysens frågenatur som är baserade på de 
rekommendationer från ISO/IEC-27002. Dessa frågor kan vara väldigt specifika och det krävs
personer inom rätt ansvarsområde för besvarande av frågorna. En annan anledning till att 
intervjuer kommer att användas är för att säkerställandet av att frågorna ställs till rätt person 
vilket resulterar i en bättre spegling av den aktuella informationssäkerhetsnivån. Eftersom 
frågorna är baserade från standarden kan de vara en aningen svårtolkade för deltagarna. 
Genom att använda intervjuer kan frågan ställas i ett sammanhang till den aktuella 
verksamheten och ansvarsområdet så att deltagarna kan förstå frågan och ge ett ärligt svar.

En alternativ metod för studien är enkätundersökning. Fördelen med en enkätundersökning 
gentemot intervjuer är att en enkätundersökningen kan nå ut till flertalet kommuner genom 
enklare distribution. Som Berndtsson et al. (2008) påpekar kan det uppstå problem när 
deltagarna inte förstår frågorna eftersom det inte finns en stabil kommunikationsförbindelse. 
En annan nackdel med enkätundersökningar som Berndtsson et al. (2008) nämner är att 
deltagare har ofta en låg motivation till att delta i studien. Detta kan resultera i ett lågt 
deltagande och felaktiga svarsenkäter som inte ger en ärlig bild av 
informationssäkerhetsnivån.  

4.1 Intervjuer

Intervju kan användas som metod och baseras på att intervjua en utvald eller efterfrågad 
person från en verksamhet eller organisation som besitter kunskap inom det aktuella 
ämnesområdet (Gillham, 2005). Intervjun bygger på frågor som ställs till den intervjuade och 
svaren som ges antecknas av intervjuaren för vidare analys.

Användning av intervju som metod bidrar till en ökad flexibilitet. Flexibiliteten kommer från 
svaren som ges av den intervjuade då intervjuaren kan ställa följdfrågor och väva in aspekter 
som känslor vilket kan bidra till en bättre förståelse av situationen (Bell, 2000).  Enligt Bell 
(2000) går det med hjälp av responsen som den intervjuade avger leda till ny information som
skriftliga svar ej kan avslöja. Några exempel på dessa responser kan vara tonfall, mimik och 
pauser. Dessa responser kan bevisa att den intervjuade saknar eller känner sig osäker på vissa 
delar inom ämnesområdet.

Intervjuer kan använda två olika tillvägagångssätt, strukturerad eller ostrukturerad. En 
strukturerad intervju bygger på en tydlig struktur, och använder sig av färdiga frågor som den 
intervjuade ska besvara. I en strukturerad intervju är intervjuarens roll mer likt en maskin som
matar ut frågor. Vid en strukturerad intervju är det intervjuaren som bestämmer vilka frågor 
som kommer att ställas. Enkätfrågor eller en checklista ligger till grunden för strukturerade 
intervjuer. En ostrukturerad intervju styrs av reaktioner och svar från respondenten och är mer
öppen än en strukturerad intervju. Ostrukturerade intervjuer kan bli generellt längre än 
strukturerade intervjuer då respondenten får prata friare istället för att ge ett direkt svar.  En 
ostrukturerad intervju som har ett tema det vill säga en ram där respondenten får prata fritt 
inom kan bidra till stora mängder viktig information (Bell, 2000). Inom den ostrukturerade 
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intervjun påpekar Gillham (2005) att det finns en extern struktur som resulterar i vilka 
personer som deltar i intervjun.

Det finns flera olika sätt som en intervju kan genomföras som till exempel gruppintervju, 
preliminära intervjuer, och parintervju. En gruppintervju består av flera personer som blir 
intervjuade och en person som intervjuar.  Gruppintervju består ofta av en grupp personer 
som är utvalda efter deras kunskap inom ämnet (Gillham, 2005). En preliminär intervju även 
kallad pilotintervju används för att identifiera viktiga områden och hur personer som är 
berörda av detta kan tala om det i en intervju. Kunskapen från den preliminära intervjun 
används för att förbättra och utveckla framtida intervjuer inom området. 

4.2 Etiska aspekter

Det är väldigt viktigt att placera etiska frågor i fokus i samband med forskning och 
undersökningar. Etiska aspekter måste tas hänsyn till vid intervjuer och personen som 
intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet (Trost, 2005). Som Trost 
(2005) beskriver är det även viktigt att tänka på vad som eventuellt kan hända med 
involverade personer efter utförda intervjuer. Den etiska aspekten gäller inte bara vid 
datainsamlingen som t.ex. intervjun eller förvaring av materialet. Etiska aspekten gäller även 
efter publicerat arbete och vilka konsekvenser intervjuerna kan orsaka för involverade 
personer. Deltagarnas identiteter kommer att hanteras varsamt under och efter intervjuerna är 
genomförda. Intervjuerna och insamlad data i studien har följt forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet har tagit fram (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3 Gapanalys

Gapanalysen kommer agera som ett frågebatteri under intervjuerna. Som det redan har 
beskrivits är frågorna i gapanalysen baserade på rekommendationerna från den aktuella 
standarden. Syftet med gapanalysen är som sagt att mäta den befintliga 
informationssäkerhetsnivån för de aktuella grundskolorna. Gapanalysen består av flertalet 
riktlinjer som bedöms som kritiska och icke kritiska (MSB 2011a). Riktlinjerna i sin tur består
av nivåstyrande frågor som kan besvaras genom ja, nej eller vet ej. Det kan lämnas en kort 
kommentar för varje nivåstyrande fråga som kan tas till hänsyn när nivå ska bedömas. 
Bedömningen för varje riktlinje är baserad på svaren från riktlinjens nivåstyrande frågor. 
Nivåskalan för varje riktlinje består av: 

• noll ingen efterlevnad (hög risk)

• ett bristfällig efterlevnad (risk)

• två acceptabel efterlevnad (liten risk)  

• tre stor efterlevnad (mycket liten risk) 

Bedömningen har gjorts individuellt baserade på svaren från respondenterna. 
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4.4 Genomförande

Metoden som kommer ligga till grund för datainsamlingen är MSB:s gapanalys som bygger 
på de rekommendationer som finns i ISO/IEC-27002. Kommunala grundskolors nuvarande 
säkerhetsnivå kommer att kartläggas med hjälp av gapanalysen och detta kommer ske genom 
en strukturerad intervju. I den strukturerade intervjun kommer det att ställas fördefinierande 
frågor utifrån MSB:s gapanalys som baserar sig på riktlinjer och rekommendationer för 
verksamhetens olika områden baserade på ISO/IEC-27002. Den strukturerade intervjun 
kommer genomföras genom att en fråga ställs till den intervjuade och svaret kommer noteras 
som ett ”ja”, ”nej”, eller ”vet ej”, det kan även göras en kort kommentar (MSB, 2011d).  
Användningen av gapanalysen som metod för att spegla säkerhetsnivån i kommunala 
grundskolor kommer resultera i en förhoppningsvis bra bild av den nuvarande säkerhetsnivån,
eftersom gapanalysen är väletablerat verktyg.

När den strukturerade intervjun är avklarad kommer det påbörjas en kortare kvalitativ 
intervju. Anledningen till den kvalitativa intervjun sker är att få en bättre bild på hur den 
intervjuade ser på informationssäkerhet inom kommunala grundskolor. Den kvalitativa 
intervjun tillåter även att den intervjuade kan tillägga saker som den känner ej har fått sagt 
under den strukturerade intervjun. Strukturen för den kvalitativa intervjun kommer vara öppen
där generella frågor kommer ställas och den intervjuande får tala fritt. De öppna frågorna 
kommer förhoppningsvis tillhandahålla informativa svar och ge en bra inblick hur 
informationssäkerhet i kommunala grundskolor efterlevs. Den öppna intervjun kommer spelas
in och den intervjuade kommer vara helt anonym. I den strukturerade intervjun kommer 
personen i fråga inte kunna vara anonym då dess roll i kommunen kommer bli publik.

I studien kommer det ingå tre stycken kommuner i Skaraborg. I varje kommun kommer det 
delta ett antal personer för att besvara frågor från gapanalysen. Personerna som deltar i 
intervjuerna arbetar inom kommunala grundskolor och kan ha följande roller eller liknande 
beroende på kommun: grundskolechef, barn- och utbildningschef, rektor, lärare, kurator. IT-
ansvariga i varje kommun kommer även intervjuas för att få svar på teknisk relaterade frågor. 
Anledningen till att flera personer med olika roller inom organisationen intervjuas är för att få
en heltäckande bild av den nuvarande säkerhetsnivån i kommunala grundskolor. 

En uppdatering har gjorts i gapanalysen. De kapitel i gapanalysen som har uppdaterats är 
kapitel tio, elva och tolv. Vissa frågor i de berörda kapitel har ändrats, blivit borttagna eller 
blivit flyttade till nya kapitel för att bättre likna den nya aktuella standarden. De resterande 
kapitel och dess frågor i gapanalysen har inte uppdaterats utan uppdateringen som sagt har 
endast berört kapitel tio, elva och tolv.
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5 Resultat

Resultaten från datainsamlingen kommer presenteras i detta kapitel. Utvalda delar ur 
datainsamlingen kommer att beskrivas i denna sektion i form av säkerhetsavvikelser och 
efterlevnad av god säkerhet enligt de rekommendationer som ges i ISO/IEC-27002. I 
bilagorna A, B och C finns fullständiga svarsenkäter från de tre kommunerna. Svarsenkäter 
innehåller den bedömda efterlevnaden vilket är ett värde mellan noll och tre, där noll är ingen 
efterlevnad, ett är bristfällig efterlevnad, två är acceptabel efterlevnad och tre som är stor 
efterlevnad.  

5.1 Kommun A 

I kommun A besvarades frågorna av en IT-chef, lärare på en kommunal grundskola, rektor för
en kommunal grundskola och avdelningschef för kommunala grundskolan.

Intervjupersoner och dess frågeområden:

IT-chef: Fysisk och miljörelaterad säkerhet, Styrning av kommunikation och drift, Styrning 
av åtkomst, Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem, Hantering av 
säkerhetsincidenter, Efterlevnad, Kryptering, Kommunikation, Leverantörsrelationer. 

Avdelningschef: Säkerhetspolicy, Organisation av informationssäkerhet, 
Kontinuitetsplanering, Styrning av åtkomst, Efterlevnad.  

Rektor: Hantering av tillgångar, Personalresurser och säkerhet, Styrning av åtkomst, 
Hantering av informationssäkerhetsincidenter.

Lärare: Hantering av tillgångar,  Styrning av kommunikation och drift, Styrning av åtkomst.
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De sammanställda resultaten från kommun A är presenterade i diagrammet ovan. Det 
ovanstående diagrammet visar endast genomsnittspoäng för varje kapitel och för fullständigt 
innehåll med betyg för alla nivåstyrande frågor finns att läsa i bilaga A. 

Säkerhetspolicy

I kommun A finns det en säkerhetspolicy som är framtagen från tidigare 
informationssäkerhetsarbete genom BITS. Enligt respondenten är säkerhetspolicyn mer IT-
inriktad. Det finns inga egna dokumenterande säkerhetsrutiner för grundskolan utan de 
använder sig av den övergripande säkerhetspolicyn. Grundskolan använder sig även av in IT-
policy som är framtagen för verksamheter inom kommunen.

Organisation av informationssäkerheten

Det finns brister inom kommunens tilldelande av informationssäkerhetsansvar och enligt den 
intervjuade är det ett område som de behöver förbättras på och samtidigt bli bättre med deras 
dokumentation. I nuläget finns det ingen dokumentation om personal med 
informationssäkerhetsansvar utan det sköts mer praktiskt inom grundskolan. Vid nya 
informationsbehandlingsresurser följer kommun A en fullt fungerande godkännandeprocess 
som involverar berörda verksamheter och ledningen innan ett beslut bestäms. Grundskolan tar
även hjälp av IT-avdelningen för hård- och programvarukontroller. Oberoende granskning av 
informationssäkerhet innehåller stora förbättringsåtgärder då grundskolan har en dålig 
efterlevnad av riktlinjerna. Den intervjuade berättar att det är inte något de har gjort på 
grundskolenivå.

Hantering av tillgångar

Hantering av tillgångar inom grundskolorna har stora brister i kommun A. Det finns ingen 
förteckning av tillgångar enligt den intervjuade. Dokumentation är någon som saknas för alla 
tillgångar med dess betydelse för verksamheten. Tillgångarna har ej informationsklassificerats
och det saknas en äganderätt för varje  tillgång. Riktlinjer och dokumentation för hur 
grundskolan ska informationsklassificera känslig och kritisk information saknas. Den 
intervjuade är osäker på om informationsklassificering har gjorts inom andra kommunala 
verksamheter samt om det finns en förteckning av tillgångar hos IT-avdelningen. 

Personalresurser och säkerhet

Det görs fullständiga kontroller för personer innan de anställs, det utförs även kontroller för 
bemanningspersonal innan de kan börja sin tjänst. Innan anställning gör grundskolan alltid ett 
registerutdrag från brottsregistret. De uppfyller en stor efterlevnad av kontroll av personal vid 
anställning. Vid en befattning eller befordran kan inte den intervjuade svara om det görs några
kontroller. Gällande utbildningar och uppdateringar efterlevs detta väldigt dåligt. Anställda 
får inga kontinuerliga övningar för användning av informationssystem. Det är oklart om det 
ges utbildningar när nya system installeras. Kommun A tillhandahåller en god uppdaterad 
process gällande indragning av åtkomsträttigheter enligt den intervjuade, även om de inte har 
någon dokumenterad åtkomstpolicy. Åtkomsträttigheter tas bort eller ändras beroende på om 
den anställde lämnar sin tjänst eller att tjänsten ändras. Ändringarna sker snabbt för att 
förhindra obehörig åtkomst. 

Fysisk och miljörelaterad säkerhet
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Kommun A visar en god efterlevnad gällande fysisk och miljörelaterad säkerhet. Skalskyddet 
är heltäckande och genomtänkt för att kontrollera fysiskt tillträde. Skydd mot externa hot och 
miljöhot är väl genomtänkta, placering av farligt gods och förvaring av backuputrustning 
innehållande säkerhetskopior i andra byggnader. Vid avveckling av media förstörs media 
fysiskt så att det inte går att rekonstruera data. Ändringshantering i kommun A sker på en 
välbetänkt nivå, tester och förändringar i system görs planerat och genomtänkt för att 
förhindra systemkrascher. 

Styrning av kommunikation och drift

Styrning av kommunikation och drift har kommun A bristande dokumenterande driftrutiner 
och den intervjuade är lite osäker om vad som ingår i de aktuella driftrutinerna för kommun 
A. Det saknas klara direktiv för uppdelning av arbetsuppgifter i kommun A. Hos den 
intervjuade förekommer det funderingar för vilka kriterier som gäller för godkännande av nya
och uppgraderade system. I de nuvarande kriterierna för kommun A gällande 
systemgodkännande saknas det viktiga punkter som bör finnas med för att verifiera att 
säkerhetskraven har blivit hanterade på rätt sätt. Hur media transporteras med hjälp av 
budfirmor för kommun A lever inte upp de till rekommendationerna eftersom kommun A har 
brister i dess kontroller av bud och saknar rutinkontroller för hur emballage och information 
levereras under transport. Rutiner för hantering av flyttbara medier saknas även och enligt den
intervjuade är flyttbara medier dåligt dokumenterade med tillhörande behörighetsnivåer och 
det finns inget enhetligt sätt att använda dem inom kommun A. Förvaringen av flyttbara 
medier enligt den intervjuade hanteras inte på ett optimalt sätt som säkrar att de flyttbara 
medierna förvaras fysiskt säkert. Information som kräver lång tillgänglighetstid saknar 
redundant förvaring för säkerhetsställandet att informationen inte gradvis förstörs. Rutinerna 
för informationshantering har ej blivit utförda och dokumenterade. Det finns även brister hur 
informationen lagras och behandlas inom kommun A.

Styrning av åtkomst

Styrning av åtkomst sker genom generella åtkomstbegränsningar, det finns ingen 
dokumenterad åtkomstpolicy påstår den intervjuade.  Rutinen för styrning av rättigheter för 
kommunens anställda tillhandahåller brister och ger inget besked till anställda med tilldelade 
rättigheter. Dokumentation i form av ett formellt register innehållande åtkomsttillstånd 
saknas. Hantering och tilldelning av privilegierade åtkomsträttigheter förekommer i vissa 
system, men inte alla. Det förekommer också en del oklarheter i vilka system och hur 
hanteringen av privilegierade rättigheter hanteras inom kommun A enligt respondenten. 
Granskning av användares åtkomsträttigheter för kommun A sker inte med jämna mellanrum 
genom användandet av en formell process. Anställda med privilegierade åtkomsträttigheter 
eller anställdas åtkomsträttigheter granskas ej med regelbundna tidsintervaller. Spårbarhet 
saknas gällande ändringar för konton med privilegierade rättigheter så att dessa kan granskas.

Lösenordshanteringen har betydande bristfälliga punkter. Anställda inom grundskolan med 
tilldelade lösenord är inte tvungna att byta och blir inte tvungna att byta lösenord efter en viss 
period. De tilldelade lösenorden till anställda är inte unika och alla nyanställda får samma 
lösenord när de börjar enligt den intervjuade personen. Det sker ingen kvittering från anställda
när de har mottagit ett tilldelat lösenord.
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Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

Kommun A visar god förståelse vid utveckling och underhåll av informationssystem. Inköpta 
produkter kontrolleras så att de uppfyller bestämda säkerhetskrav innan produkten börjar 
användas, säkerhetskraven specificeras till de berörda informationstillgångarna. För styrandet 
av programvara i drift visar kommun A en god efterlevnad. De följer rutiner för installation av
programvara gör noggranna tester innan installation och för en revisionslogg över alla 
uppdateringar. Kommun A har ett bra skydd mot tekniska sårbarheter där sårbarheter och 
tekniska lösningar dokumenteras. Lösningarna utvärderas innan installation för att minska 
eventuella sidoeffekter. 

Saknar rutiner för ändringshantering, ändringarna sker mer som en process för att bemöta 
många ändringar som möjligt enligt den intervjuade. Överlag är den intervjuade inte säker på 
vad som ingår i kommunens ändringshantering.

Hantering av informationssäkerhetsincidenter

Vid rapportering av informationssäkerhetshändelser har kommun A bristfälliga punkter i att 
de inte har någon rutin för inrapportering av informationssäkerhetsincidenter. Det finns inget 
enhetligt sätt att rapportera händelser utan anställda rapporterar ofta till en avdelning till 
exempelvis IT-avdelningen för assistans.

Kontinuitetsplanering för verksamheten

Det finns  ingen kontinuitetsplanering för verksamheten grundskolan. Utvecklingen och 
införandet av kontinuitetsplaner som innefattar informationssäkerhet existerar inte. Eftersom 
grundskolan inte har några kontinuitetsplaner går de inte att testas, underhållas och omprövas.
Den intervjuade vet inte om det finns kontinuitetsplaner överlag inom kommunen eller andra 
kommunala verksamheter.

Efterlevnad

I efterlevnads kapitlet har kommunen en god efterlevnad,  med ett säkert data- och 
integritetsskydd som uppfyller relevant lagstiftning. Det utförs även kontroller av den 
tekniska efterlevnaden så att implementationen av systemen fungerar och installationen har 
gjorts korrekt. 

Kryptering, Leverantörsrelationer och kommunikation 

Det finns inget policydokument för kryptering. Kommunen använder kryptering för att 
skydda känslig information. De tar även hänsyn till styrka av kryptering för optimal 
skyddsnivå med tanke på olika system.

Denna fråga baserar sig på nya riktlinjer. Säkerheten i kommunens leverantörsavtal är 
acceptabla. Det finns förbättringsmöjligheter men kommunen är väl insatta och är krävande 
gällande säkerhetsfunktioner.

Det interna nätverket är segmenterat för att skilja olika system, tjänster och användare på ett 
säkert sätt som uppfyller alla riktlinjer i gapanalysen. 
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5.1.1  Öppna intervjuer kommun A

I detta stycket kommer de öppna intervjuerna att presenteras. Intervjuerna har inte påverkat 
resultaten av datainsamlingen. Skälet till användandet av öppna intervjuer är för att låta de 
intervjuade personerna få kunna kommentera eller tillägga något som enligt dem inte blev 
sagt under den strukturerade intervjun. De öppna intervjuerna är också för att få höra hur 
strukturerade intervjun har upplevts för dem.

Person A:

Hur kändes detta efter alla frågor ställts?

En del av frågorna var komplicerade, det krävdes förklaringar för flera av frågorna.

Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?

Det tycker jag, för vi hanterar information som vi behöver vara varsamma om och vi hanterar 
sekretessbelagd information internt som vi till exempel behöver tillhandahålla rutiner och 
säkerhet kring.  

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?

Det svårt att ha en uppfattning om det och jag arbetar på flera grundskolor. Vad jag känner till
är det likartade svar om du frågade rektorer där.

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning/utbildning i informationssäkerhet?

Väldigt positivt!

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.

Jag tänker att det finns brister i arbetsgivarens information och utbildning till medarbetar 
kring den här frågan. Jag skulle vilja säga utvecklingsmöjligheter att det informeras och det 
sker en kompetensutveckling kring frågan. 

Person B:

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?

Det kändes väl bra, det gjorde det väl.

Hur tror du det ser ut med din erfarenhet inom andra verksamheter och kommuner? Hur tror 
du dem bemöter frågan med informationssäkerhet?

Jag vet att frågan är ganska aktuell nu bland många kommuner  och att i många 
diskussionsforum samt hos leverantörer. Det går att se mycket handlar om 
informationssäkerhet. Mer nu än vad det gjorde för ett par år sedan. Det är en aktuell fråga.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
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Jag kanske inte riktigt, jag känner till att det ska göras en gapanalys men riktigt hur dessa 
frågor och svar kommer att bidra  till den gapanalys som ska göras i kommunerna. Det kanske
jag inte riktigt har förstått eller fått svar på var i processen det här kommer in. Sen tycker jag 
att frågorna inte alla gånger är riktigt väl avvägda och det gör ju i att värdet på svaren 
ifrågasätts. De frågorna som var under intervjun kanske en del kan, i och för sig vara 
relevanta ställda i ett litet avgränsat sammanhang. Att ställa dessa frågor till en sådan komplex
organisation som en kommun, gör att de kanske inte blir applicerbara.

Person C:

Hur kändes detta efter alla frågor ställts?

Det var komplexa frågor, ett stort område och ett komplext sammanhang men väldigt 
relevant. Du sätter fingret på saker som jag känner att det måste tas tag i och utvecklas.

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?

Det svårt att svara på, jag tror vi inte är varken bäst eller sämst. Det finns säkert de som är 
duktigare men det är nog väldigt spritt vilken nivå som de befinner sig på.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.

Jag välkomnar det här arbetet, personligen tycker jag det är väldigt bra att vi får ett verktyg att
jobba utmed eftersom det är inget som uppfinns själv. Hur ska vi jobba med 
informationssäkerhet här? Utan vi behöver en handbok att luta sig mot.

Person D:

Hur kändes detta efter alla frågor ställts?

Det kändes bra, intressant och professionellt det märks att de är genomarbetade klart och 
tydligt syfte och spännande som sagt, sitter själv och funderar på sakerna efter frågorna vilket 
är spännande. 

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?

Jag tror det är ganska likt de svaren som gavs och sammanfattat alldeles för dåligt. Jag tror det
kommer handla mycket om en organisationsfråga, eller fram för allt vem äger frågorna vem 
äger problematiken. Det är lätt att säga ”jag vet inte jag jobbar bara här” vilket också är sant 
men jag hoppas att undersökningen här kommer tillrätta med det, vart ligger ansvaret då om 
IT-säkerheten inte är optimal.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.

Spontant skulle jag behöva fundera mer på detta. Du var tydlig att det inte var helt anpassat 
för kommuner men jag tyckte att det gick bra i alla fall. Men det är svårt att säga på rak arm 
utan det är någon som jag kommer fundera på och säkert komma på egna synpunkter som 
som skulle kunna vara med och istället lyfta på min arbetsplats istället då detta är väldigt 
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viktiga frågor. Det skulle vara intressant att får veta vart ligger ansvaret någonstans, annars är 
det lätt att gå i cirklar. Vi gör inget på våran nivå eftersom vi har inga direktiv, händer det 
inget på nästa nivå för de väntar på nästa nivå i sin tur, så att vi inte trampar vatten då detta är 
viktigt. [...]  

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?

Absolut, jag skulle nog säga att det skulle vara obligatoriskt. Då kommer det även mötas och 
det är bara inte våran kår av ett IT-motstånd i dess form ”jag kan inte” och då tycker personen
det inte är roligt vilket leder till obekvämhet. Även om kurser skulle ges skulle det mötas 
motstånd i alla fall, då personer inte kan, det är svårt, mer tid och de bitarna vilket är också 
viktigt att reda ut. Vi måste även arbeta med vår egna kultur och syn på dessa bitar. Det här 
finns här nu och det går inte blunda för det. Som vi bara såg från intervjun är våran säkerhet 
inte optimal […] så det är otroligt hög tid att arbeta med det, men än så länge så hörs det inte  
mycket om det. Förhoppningsvis sker en ändring framförallt om det händer något och ingen 
vet vad som ska göras, ingen vet vem som är ansvarig, ingen dokumentation finns. Jag hoppas
på att inte känslig information inte hanteras på första nivån med lagringsmedia för vi har våra 
betyg som ligger bakom någon form av lösenord. Men jag vet inte, mänskliga faktorn är väl 
alltid den som ställer till det […] personen kan tänka av ren lättja att den använder ett flyttbart
lagringsmedia och då är olyckan framme att mediet själs eller det blir bortglömt. 
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5.2 Resultat kommun B

I detta stycket kommer resultaten från kommun B presenteras. Det sammanfattade resultaten 
från kommunen  går att se i diagrammet nedan. Kapitlet kommer även att beröra 
säkerhetsbrister i kommunen och befintlig säkerhet som anses ha en stor efterlevnad. 
Resultaten i sin helhet med nivåstyrande frågor finns att se i bilaga B.

Intervjupersoner och dess frågeområden:

IT-chef: Fysisk och miljörelaterad säkerhet, Styrning av kommunikation och drift, Styrning 
av åtkomst, Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem, Hantering av 
säkerhetsincidenter, Efterlevnad, Kryptering, Kommunikation, Leverantörsrelationer. 

Avdelningschef: Säkerhetspolicy, Organisation av informationssäkerhet, 
Kontinuitetsplanering, Styrning av åtkomst, Efterlevnad.  

Rektor: Hantering av tillgångar, Personalresurser och säkerhet, Styrning av åtkomst, 
Hantering av informationssäkerhetsincidenter.

Lärare: Hantering av tillgångar,  Styrning av kommunikation och drift, Styrning av åtkomst.

Säkerhetspolicy

Det finns en övergripande säkerhetspolicy för verksamheterna inom kommunen. Som 
kommun A har kommunen inga verksamhetsanpassade riktlinjer just för grundskolorna. Den 
övergripande säkerhetspolicyn innehåller inte informationssäkerhet vilket då utgör en risk.
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Organisation av informationssäkerheten

Ledningen i kommunen visar ett aktivt stöd för informationssäkerheten genom att 
tillhandahålla en tydlig riktning med ett synligt ledningsstöd för säkerhetsinitiativ och även 
driva informationssäkerhetsfrågan framåt. Tilldelning av ansvar för informationssäkerhet 
utförs inom grundskolan men den intervjuade är osäker på om det finns definierade riktlinjer. 
Enligt den intervjuade delas ansvarsområden ut till behörig personal ett sådant ansvarsområde
kan vara betyg. Processen för godkännande av informationsbehandlingsresurser i kommunen 
sker genom en ledningsgrupp vilket alltid inkluderar IT och andra verksamheter som är 
berörda av de nya informationsbehandlingsresurserna för att minimera eventuella 
kompatibilitetsproblem.

Grundskolan har bristande säkerhet i dess oberoende granskning av informationssäkerhet då 
de ej utför någon granskning med jämna mellanrum utan en granskning sker när det inträffar 
väsentliga förändringar i kommunen. Det finns även bristande säkerhet när det kommer till 
identifiering av risker med utomstående parter. Grundskolan initierar ingen riskidentifiering 
när utomstående parter blir involverade. Litar även helt på leverantörerna i tredjepartsavtal 
och inför inga egna säkerhetsåtgärder eller ställer säkerhetskrav på leverantören

Hantering av tillgångar

Hantering av tillgångar för grundskolan i kommunen sker utan någon dokumentation och 
märkning. Det finns ingen dokumentation som kan bistå vid eventuell återhämtning efter 
haveri. Tillgångarna i grundskolorna har ej blivit informationsklassificerade för att ge dem en 
acceptabel skyddsnivå enligt respondentens kunskap men är osäker på om tillgångar har 
informationsklassificerats.

Personalresurser och säkerhet

Det genomförs utförliga kontroller av personal vid anställning i den kommunala grundskolan. 
Kontrollerna uppfyller riktlinjerna som finns i gapanalysen och därefter en stark 
säkerhetsnivå. Utbildningar och övningar görs inte regelbundet utan vid större förändringar 
eller nya system har installerats. Den intervjuade berättar att det är något de vill förbättra och 
införa i verksamheten.

Fysisk och miljörelaterad säkerhet

Den fysiska och miljörelaterade säkerheten med tanke på skalskydd i kommun B är väldigt 
god och efterlever riktlinjerna i gapanalysen. Utöver den goda skalskyddssäkerheten har 
kommunen ett väldigt bra skydd mot externa hot som till exempel brand. Det tillämpas en god
avveckling av lagringsmedia som innehåller känslig information, i dess form att data inte kan 
återskapas.

Styrning av kommunikation och drift

Hantering av förändringar i kommunen är väl genomförda med planerade tester av ändringar. 
Bedömer eventuella effekter och skickar ut information om ändringen till relevant personal. 
Kommunen delar upp arbetsuppgifter och utvecklings- test- och driftresurser enligt de 
aktuella riktlinjerna.
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Säkerhetskopiering sker regelbundet och säkerhetskopior testas med jämna mellanrum. 
Kommun B ser även till att konfidentiell information krypteras i samband med 
säkerhetskopieringen. Kommunen visar upp en god spårbarhet genom att 
systemadministratörers och systemoperatörers aktiviteter loggas med information om 
händelse, tidpunkt och involverat konto.

Styrning av åtkomst

Enligt den intervjuade har de ingen åtkomstpolicy utan styrning av åtkomst styrs genom ett 
system. Åtkomsträttigheter för användare i kommunen granskas inte med jämna mellanrum  
utan vid avslutning av tjänst eller ändring av tjänst. Personer med privilegierade rättigheter 
granskas inte med tätare mellanrum utan samma som ovan endast vid avslut eller ändring av 
tjänst. Lösenordshanteringen för grundskolan i kommunen har flertalet brister. Tillfälliga 
lösenord tilldelade personal inom grundskolan är inte unika och personalen behöver inte 
kvittera vid mottagandet av ett lösenord. Överlag har kommunen en acceptabel efterlevnad för
styrning av åtkomst.

Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

Vid införskaffning, underhåll och utveckling av informationssystem sker detta genom en 
formell process som behandlar kraven och säkerhetsåtgärderna i nya informationssystem. 
Installation av programvara i driftsystemen sker enligt riktlinjerna från gapanalysen. 
Kommunen håller en hög efterlevnad på hur de underhåller och utvecklar deras 
informationssystem. Det förekommer vissa brister i kommunens programvaruutveckling. 
Kommunen ställer inga avtalskrav med tredjepartsleverantörer. 

Hantering av informationssäkerhetsincidenter

Hur kommunens grundskolor rapporterar informationssäkerhetshändelser har flera bristfälliga
punkter. En stor brist är att de inte har någon rutin för hur och till vem personal ska rapportera
till. Enligt den intervjuade vänder de sig ofta till IT-avdelningen vid diverse incidenter.

Kontinuitetsplanering för verksamheten

Grundskolorna har ingen kontinuitetsplan vilket leder till stora brister i utvecklingen för de 
kommunala grundskolorna. Den intervjuade medger att det är problematiskt att de inte har 
några kontinuitetsplaner och förhoppningsvis ska de börja med att utveckla 
kontinuitetsplaner.

Efterlevnad 

Kommunen har en god säkerhet inom efterlevnad. Inom kommunen finns det ett 
personuppgiftsombud som behandlar policy för data- och integritetsskydd och säkerhetsställa 
att policydokument sköts enligt lagstiftning.

Kryptering, leverantörsavtal och kommunikation

Kommunen har ingen fördefinierad krypteringspolicy. Kommunen använder kryptering som 
anses vara säker enligt den intervjuade. Kommunens nätverkssegmentering efterlever en god 
säkerhet. Det tillämpas ett segmenterat nätverk för olika verksamheter som till exempel ett 
skolnät. Kommunen har en acceptabel efterlevnad i leverantörsrelationer. 
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5.2.1 Öppna intervjuer kommun B

Person A 

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?
Det känns bra. Flera av frågorna var lite knepiga och de är inte alltid enkelt formulerade. Det 
krävs verkligen en hög uppmärksamhet för att följa med i frågeställningen.

Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?
Till en viss del, det fanns frågor som inte berörde oss som verksamhet.

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?
Det finns nog både bättre och sämre kommuner och deras hantering med 
informationssäkerhet. Just skolans område är lite besvärligare än många andra verksamheter. 
Det finns en stor mängd lärare och en större mängd elever med respektive föräldrar. Det är 
väldigt många berörda av våran verksamhet. Med information som ska hanteras tror jag det 
finns många förbättringsmöjligheter inom vår verksamhet. 

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?
Ja, säkerligen. Arbetsuppgifterna har ökat väldigt mycket inom ledningsfunktioner. Det finns 
nog mycket som blir förbisett, mycket skulle kunna förbättras genom utbildningar.  

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
Inget som jag kan tänka på.

Person B

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?
Jag tyckte det var lite roligt, det var intressant att veta vad du var nyfiken på.

Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?
Svårt och säga, det fanns frågor som var relevanta och tvärtom. 

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?
Jag tror vi ligger nog på ett genomsnittligt resultat gentemot andra kommuner. 

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?
Väldigt positivt.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
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Inte som jag kan komma på.

Person C

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?
Det kändes bra även om frågorna var invecklade gav det en tanke på hur vi verkligen jobbar 
här och hur kan jag göra mina arbetsuppgifter bättre i åtanke för informationssäkerhet. Jag 
tänker också på dokumentationen som gavs ut vid anställning är nog bra att återblicka lite mer
på.

Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?
Frågorna kändes aktuella och beskriver något vi som verksamhet behöver arbeta med.

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?
Jag har tidigare jobbat på en annan kommunal verksamhet. Rent digitalt ser jag ingen 
skillnad. Jag har min inloggning och skriver in uppgifter i program som är bara åtkomliga för 
behörig personal. På den tidigare verksamheten var det viktigt att alla papper förvarades i 
arkiv som var låstes och all information var bakom låsta dörrar. På denna arbetsplatsen har jag
dokumentation på kontoret i hyllförvarning. Dörren till kontoret låser jag alltid men det är inte
bara jag som har tillgång till kontoret.

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?
Det tror jag absolut.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
Det som togs upp kändes väldigt angeläget och viktiga delar. Det skulle vara bra att kunna 
uppdatera viktig dokumentation som ges vid anställning vid flera tillfällen.
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5.3 Resultat Kommun C

I kommun C besvarades frågorna av en IT-chef, lärare på en kommunal grundskola, rektor för
en kommunal grundskola och avdelningschef för kommunala grundskolan.

Intervjupersoner och dess frågeområden:

IT-chef: Fysisk och miljörelaterad säkerhet, Styrning av kommunikation och drift, Styrning 
av åtkomst, Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem, Hantering av 
säkerhetsincidenter, Efterlevnad, Kryptering, Kommunikation, Leverantörsrelationer. 

Avdelningschef: Säkerhetspolicy, Organisation av informationssäkerhet, 
Kontinuitetsplanering, Styrning av åtkomst, Efterlevnad.  

Rektor: Hantering av tillgångar, Personalresurser och säkerhet, Styrning av åtkomst, 
Hantering av informationssäkerhetsincidenter.

Lärare: Hantering av tillgångar,  Styrning av kommunikation och drift, Styrning av åtkomst.

Säkerhetspolicy 

Det finns ingen fördefinierade riktlinjer som de kommunala grundskolorna använder sig av. 
Enligt den intervjuade delar de samma policydokument för informationssäkerhet med andra 
domäner inom kommunen. Enligt den intervjuade är det IT-avdelningen i kommunen som 
arbetar med att ta fram policydokument som sedan används av alla olika verksamheter inom 
kommunen. Detta leder till att viktig information och riktlinjer inom vissa verksamheter 
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dokumenteras ej och utövas endast praktiskt. Den intervjuade är osäker på om det finns en 
fullständig säkerhetspolicy inom kommunen.

Organisation av informationssäkerheten

Inom kommunen är det IT-avdelningen som driver informationssäkerhetsfrågorna och de 
kommunala grundskolorna tar hjälp av ledningsgruppen med informationssäkerhetsfrågor. 
Det förekommer inte om någon anställd inom de kommunala grundskolorna är med och 
driver informationssäkerhetsfrågor. Det finns klart definierat tilldelat ansvar för personer som 
är med och har ett informationssäkerhetsansvar inom kommunen. Det förekommer inte från 
den intervjuade hur ansvaret blir utdelat och vilka som delar ut informationssäkerhetsansvaret.
De kommunala grundskolorna tar hjälp av IT-avdelningen för att kontrollera och 
säkerhetsställa att hård- och programvara är kompatibla med existerade system. Den 
intervjuade är osäker om det finns säkerhetsåtgärder för privatägda 
informationsbehandlingsresurser som används inom de kommunala grundskolorna. 

Innan tillåtelse för att börja användandet av Office 365 vilket är en molnbaserad tjänst har det 
genomförts en riskbedömning för att identifiera eventuella krav och säkerhetsåtgärder som 
måste införas innan användandet av Office 365 kan tillåtas. 

Hantering av tillgångar

IT-avdelningen har en lista över alla tillgångar som finns inom de kommunala grundskolorna. 
Respondenten är osäker om det finns någon dokumentation med betydelse för dessa 
tillgångar. Det framkommer inte om listan över tillgångar är åtkomlig för behörig personal på 
grundskolorna. Det har ej gjorts någon informationsklassificering av tillgångarna i 
grundskolorna. Tillgångarna har även inte blivit tilldelade någon ägare som har ansvaret för 
att tillgången är rätt informationsklassificerad och förvaras enligt rekommendationer. Det 
saknas dokumentation och rutiner för hur flyttbara datamedier hanteras. Enligt den 
intervjuade används flyttbara datamedier minimalt inom kommunala grundskolor. 
Respondenten har ingen kunskap om vad och hur flyttbara datamediers information behandlas
efter användning. Informationen tas bort av personen som använde datamediet och låser sedan
in det på förvaring.

Personalresurser och säkerhet 

Det finns mycket goda rutiner för kontroll av personal vid anställning vilket inkluderar 
detaljerade kontroller som t.ex. kreditupplysning och kontroll av personen brottsregister. 
Dessa kontroller måste accepteras av den arbetssökande för att kunna få börja jobba på de 
kommunala grundskolorna inom kommunen. Vid befordran eller rekrytering för tjänster som 
involverar hantering av känslig information sker fler och mer detaljerade kontroller. Enligt 
respondenten utförs det kontroller men vet inte vilka typer av kontroller som utförs i samband
med tjänster som hanterar känslig information. Kommun C visar även upp goda rutiner 
gällande åtkomsträttigheter vilket gäller både logisk och fysisk åtkomst. Det erbjuds 
utbildningar till nyanställda inom verksamheten viket inkluderar rutiner och policydokument 
som används. Det förekommer även utbildningar vid större förändringar och införandet av 
nya system till behörig personal. Det sker inga kontinuerliga utbildningar inom grundskolorna
utan bara vid nyanställning eller större förändringar. 
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Fysisk och miljörelaterad säkerhet

Kommun C har en hög efterlevnad av fysisk säkerhet. Skalskydd finns för att skydda 
kommunens tillgångar. Skydden är heltäckande vilket minimerar risken för sabotage och 
inbrott. Det finns fysiska avspärrningar som förhindrar obehörig personal tillträde och 
förhindrar eventuella skador. I utrymmen där känslig information behandlas och är åtkomlig 
som t.ex. nätverksutrustning eller servrar loggas varje tillträde. Det förekommer även 
loggning och bevakning för besökare som har fått tillträde inom byggnaden. Synlig 
identifikation för besökare, personal eller uppdragstagare används inte inom kommunen. 
Kommun C uppvisar god efterlevnad av säkerhet gällande skydd mot externa hot och 
miljöhot där de flesta scenarion har beaktas och säkerhetsåtgärder har tillämpats. Media som 
ska avvecklas sker enligt rutiner som överensstämmer enligt rekommendationer som ges i 
ISO/IEC-27002.

Styrning av kommunikation och drift

Inom kommun C finns det god dokumentation gällande driftrutiner, dokumentationen är 
täckande och berör många av de rekommendationer som ges i ISO/IEC-27002.  Ändringar i 
system följer även väldigt goda rutiner. En stor nackdel är att kommun C inte har någon 
testmiljö för ny programvara eller integration av system innan det når driftstatus. Detta kan 
leda till driftproblem och störningar. Det finns även bristfälliga rutiner gällande 
systemgodkännande då de inte kan testa nya system i en testmiljö, även rutiner för 
återställning av fel och återstart saknas. Kommunen har ett ytligt skydd mot skadlig kod och 
saknar rutiner och policydokument om riskerna. I nuläget får varje anställd agera på sunt 
förnuft vilket kan förbättras med dokumenterade riktlinjer för vad som är acceptabelt. Loggar 
om systemadministratörer och systemoperatörers aktiviteter loggas enligt de 
rekommendationer som ges i gapanalysen och detta bidrar till en god spårbarhet.

Styrning av åtkomst 

Användarregistrering sker genom att varje användare får ett unikt användar-id och användaren
får underteckna att de har förstått reglerna för åtkomst. Det ges inte ut något skriftligt besked 
till användarna angående åtkomsträttigheter. Det förekommer stora brister i kommunens 
lösenordshantering och på de kommunala skolorna. Alla lärare tilldelas ett tillfälligt lösenord 
som de är inte tvungna att byta. Dessa tillfälliga lösenord anses ej vara säkra och enligt den 
intervjuade går det gissa sig fram till rätt lösenord. Vid nytt tilldelat lösenord används telefon 
som kommunikationsmedel och användare behöver inte kvittera mottagandet av ett nytt 
lösenord.  Kommun C har väldigt bra rutiner för åtkomstbegränsningar till information vilket 
styr användarnas åtkomstmöjligheter för t.ex. läsa, skriva, radera och exekvera. 

Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

Kommun C har en relativt god efterlevnad av säkerhet. Det förekommer vissa rutiner som kan
förbättras. Det finns inga klara rutiner för ändringshantering och det sker ingen 
dokumentation av ändringar för systemen. 
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Informationssäkerhetsincidenter, kontinuitetsplanering och efterlevnad 

Vid rapportering av informationssäkerhetsincidenter kontaktar grundskolorna kommunens IT-
avdelning för hjälp. Grundskolan har inga rutiner för hantering och rapportering av 
informationssäkerhetsincidenter.

Inom de kommunala grundskolorna i kommun C finns det ingen 
kontinuitetsplaneringsprocess. Den intervjuade var även osäker på om de hade några aktuella 
kontinuitetsplaner i verksamheten. Det finns stora förbättringsmöjligheter inom 
kontinuitetsplanering för kommun C och detta bör ses över för att kunna bemöta eventuella 
kriser och katastrofer på ett optimalt sätt.     

Inom kapitlet efterlevnad uppfyller kommun C en väldigt god säkerhet. Inom kommunen 
finns det ett personuppgiftsombud som vägleder personal samt säkerhetsställer att 
personuppgifter behandlas enligt relevant lagstiftning. Kommunala skolor har ingen egen 
policy för data- och integritetsskydd. Enligt den intervjuade finns det fortfarande ett 
gemensamt policydokument för relevanta delar.

5.3.1 Öppna intervjuer Kommun C

Person A

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?
Det har känts väldigt teoretiskt, teoretiska frågor som kräver ansträngning för att göra en 
verklighetsanknytning av.

Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?
En del har varit det och andra inte alls.

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?
Vi ligger förmodligen på en liknande nivå som andra kommuner inom informationssäkerhet. 

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?
Finns alltid behov av utbildning och jag tycker det är nödvändigt då allt mer och mer 
digitaliseras. 

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
Nej, tycker det har varit övergripande.

Person B

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?
Överlag har det känts bra.
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Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?
Även om en del frågor inte var väldigt relevanta, tycker jag överlag det har varit intressanta 
frågor.

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?
Jag tror det ser väldigt liknande ut i andra kommuner. Det finns en IT-avdelning som ansvarar
för de mer IT-inriktade frågorna och det finns en klassificering vilket inkluderar 
behörighetskontroller.

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?
Absolut, när nya programvaror ska användas är det viktigt att lyfta fram säkerhetsfrågorna. 
Informationssäkerhet är en aktuell fråga som kommer att drivas framåt.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
Inget som jag kan tänka på.

Person C

Hur kändes detta efter alla frågor har ställts?
Det har känts bra, vissa frågor var invecklade vilket gör dem lite svårare att svara på. Rutiner 
och dokumentation är svårt att svara på då de inte finns tillgängliga på denna nivån.

Tyckte du frågorna var relevanta för kommunala grundskolor?
Ja, det gav en tankeställare. Det skulle vara intressant om detta gick vidare till en ledning som 
i sin tur driver detta framåt. Även att IT-avdelningen tar ett ansvar.

Med din erfarenhet, hur tror du det ser ut i andra kommuner med informationssäkerhet?
Jag har arbetat i olika kommuner och principen är nästan likadan i alla kommuner. Det finns 
några skillnader hur arbetet sköts men inget revolutionerande.  

Hur skulle ni se på att ha någon form av undervisning i informationssäkerhet?
Det ser jag väldigt positivt på. Eftersom nu när läsplattor och molntjänster börjar bli aktuellt i 
skolan.

Är det något du tycker jag har missat eller du vill tillägga? Om du känner att vi inte har 
berört ett visst område.
I vissa fall behandlas viktiga dokument fel. Viktiga dokument bör finnas kvar inom 
verksamheten men vissa personer tar med dem hem och arbetar med dem i deras egna miljö 
som kanske inte lever upp till säkerhetskraven. 
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6 Analys av resultat

Det här kapitlet analyseras resultaten som har presenterats. Syftet med analysen är att 
identifiera likheter och differenser mellan de olika kommunerna, samt även presentera 
likheter och differenser mellan de olika kommunala skolorna.

6.1 Aktuell informationssäkerhetsnivå

Resultaten indikerar att det finns en varierande informationssäkerhetsnivå mellan de tre 
kommunerna. De flesta personer som intervjuades trodde även att deras kommun hade en 
likvärdig informationssäkerhetsnivå i jämförelse med andra kommuner. 
Informationssäkerhetsnivån i kommunerna är som sagt varierande genom att kommunerna 
arbetar inte på ett enhetligt sätt för att driva informationssäkerhetsfrågor. Baserat på resultaten
går det att påstå att kommunerna och de kommunala grundskolorna har liknande brister i 
deras hantering och utveckling av informationssäkerhet. 

6.2 Efterlevnad av Riktlinjer  

Kommunerna har påbörjat sitt arbete med att stärka informationssäkerheten i verksamheter. 
Enligt en person på kommun A är informationssäkerhetsfrågan mer aktuell nu än för några år 
sedan. Kommunerna har tidigare arbetat med basnivå för informationssäkerhet och därigenom
lyckats ta fram policydokument för kommunens verksamheter och detta enligt Peltier (2014) 
grunden för att uppnå en god informationssäkerhetsnivå. Policydokumenten framtagna genom
BITS följer inte ett strukturerat informationssäkerhetsarbete. Policydokumentet är fokuserad 
på mer IT-centriska områden i organisationen och involverar inte hela kommunens 
verksamheter. Policydokument som t.ex. informationssäkerhetspolicydokument är framtagna i
två kommuner. De kommunala grundskolorna i dessa kommuner har ingen egna riktlinjer för 
informationssäkerhet utan använder det övergripande policydokumentet för kommunala 
verksamheter. Att säkerhetspolicyn inte är verksamhetsanpassad kan leda till att lagar, 
föreskrifter och befintliga dokument tas ej i beaktning. Den tredje kommunen  har enligt den 
intervjuade ingen definierad säkerhetspolicy för grundskolan utan plockar delar från andra 
fullständiga dokument och den intervjuade är osäker på om det finns en framtagen 
säkerhetspolicy inom kommunen. 

Alla tre kommuner har stora brister inom deras hantering av tillgångar. Det saknas 
dokumenterade rutiner och riktlinjer för hur tillgångar ska hanteras i kommunerna. De 
intervjuade som frågades om vilka rutiner som gäller för förteckning av tillgångar och 
hantering av lagringsmedia kunde inte ge ett rakt svar. De flesta tror att IT-avdelningen har 
dokumentationen och förteckningen av tillgångar och de är osäkra om det finns någon 
dokumentation och riktlinjer tillgängligt på deras arbetsplats. Gapanalysen frågar efter väldigt
specifika riktlinjer och rutiner som kommunerna möjligtvis inte skapat dokument för och 
utfärdat dessa dokument till kommunens verksamheter. Det löser dock inte problemet med att 
de intervjuade vet såpass lite om hur deras tillgångar och portabla lagringsmedier ska hanteras
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på deras arbetsplats och mer eller mindre chansar att IT-avdelning på kommunen har 
förteckningar och rutiner tillgängliga. Det finns en stor avsaknad för informationsutbyte 
mellan de kommunala grundskolorna och IT-avdelningen för de tre kommunerna.

Ingen av kommunerna har gjort någon informationsklassificering av deras tillgångar för 
kommunala grundskolor. De flesta kommunerna har inte någon dokumentation angående 
informationsklassificering av tillgångar. Personal på grundskolorna hanterar tillgångar enligt 
en arbetskultur där den personalen gör lite på sitt sätt dvs. det finns väldigt få riktlinjer om hur
tillgångarna ska hanteras. Återigen saknas det dokumentation och rutiner gällande 
informationsklassificering vilket kan leda till att tillgångar kan sakna skydd eller vara 
överskyddade. Alternativt kan arbetet med informationsklassificering inom kommunerna vara
påbörjat inom andra kommunala verksamheter men att de intervjuade känner inte till arbetet 
eller är ovetande om aktuella riktlinjer och rutiner för informationsklassificering. 

De tekniska områden från gapanalysen som t.ex. styrning av kommunikation och drift, 
styrning av åtkomst och anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem har de 
tre kommunerna en generellt god efterlevnadsnivå av. Dessa områden ansvarar IT-
avdelningen för i varje kommun och applicerar dessa riktlinjer och rutiner för all personal för 
de olika kommunala verksamheterna. Detta leder till att varje verksamhet i kommunen 
behöver inte hantera IT-fokuserade informationssäkerhetsfrågor utan IT-avdelningen för varje
kommun sköter det internt. Dessa områden som är mer IT-inriktade känns som mer aktuella i 
det vardagliga arbetet för personalen på IT-avdelningen. Detta resulterar i högre förståelse och
medvetenhet i gapanalysens nivåstyrande frågor. Förutom de tekniska områden visar 
kommunerna god efterlevnad i deras fysiska säkerhet.  

6.2.1 Analys av organisatoriska riktlinjer

Det övergripande ansvaret för informationssäkerhet inom den aktuella organisationen är 
ledningen. Genom att ha en ledning som driver och visar ett engagemang samt är införstådda i
kommunens verksamheter bidrar till höga förutsättningar för verksamheternas ökande 
säkerhetsmedvetande (MSB, 2011e). Två av tre kommuner har en tillsatt ledning som driver 
informationssäkerhetsfrågorna. Den tredje kommunen har ingen tillsatt ledning för att 
behandla informationssäkerhet. Även om det finns ledningsgrupper framkommer det inte från 
de intervjuade om hur de arbetar med informationssäkerhet inom kommunen. Det verkar 
finnas ett kommunikationsgap mellan grundskoleverksamheten och kommunens 
ledningsgrupp. Alternativt arbetar ledningsgruppen på ett mer övergripande plan och tar inte 
fram specifika rutiner och dokumentation för de olika kommunens verksamheter. I alla tre 
kommuner finns det ingen kontinuitetsplanering för grundskoleverksamheten. Enligt den 
intervjuade från kommun A arbetar med att ta fram kontinuitetsplaner för 
grundskoleverksamheten. De intervjuade kan inte vidareutveckla hur arbetet med 
kontinuitetsplanerna går för de andra kommunerna. Resultatet av inga kontinuitetsplaner ger 
en oacceptabel risk som måste åtgärdas. Hantering av efterlevnadsfrågor i kommunerna 
tillämpar en väldigt god säkerhetsnivå och hantering av personuppgifter möter de 
rekommendationer standarden utmärker. Eftersom kommunerna måste följa lagar och 
förordningar som t.ex. personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Lagarna  
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kan kräva direkta eller indirekta säkerhetsåtgärder på informationssäkerhet som i sin tur 
resulterar i deras höga säkerhetsnivå för efterlevnadsfrågor.   

6.3 Gapanalys som verktyg

Gapanalysens syfte är som sagt att identifiera det gap som finns i den rådande säkerhetsnivån 
och de rekommendationer som ges i standarden (MSB, 2011a). För att spegla den rådande 
säkerhetsnivån på de kommunala grundskolorna har det gjorts med strukturerade intervjuer 
där frågorna är baserade på gapanalysen. Frågorna är väldigt invecklade och specificerade 
inom olika områden. Många av de intervjuade hade problem med att förstå frågorna och sätta 
det i kontext med grundskolan. I många fall krävdes det en simplifiering av frågan för att den 
intervjuade skulle kunna förstå. Validiteten av svaren påverkas såklart beroende på om den 
intervjuade förstår frågan och kan sätta det i kontext med grundskolan. Med hjälp av en 
anpassad gapanalys som är riktad mot kommuner kan detta underlätta att fler personer kan 
förstå och tolka frågorna rätt som bidrar till en bättre samt mer bild av den aktuella 
säkerhetsnivån. Med tanke på hur invecklade och komplicerade vissa av frågorna kan vara i 
gapanalysen kan detta resultera i att varje fråga måste riktas till en personal och dess område  
att frågan kan bli förstådd och ett ärligt svar ges från den intervjuade. Det kändes som många 
av de intervjuade personerna var obekväma med vissa områden vilket kan påpeka att de inte 
hade tillräcklig kunskap för att kunna svara på frågan. För att få en bra insyn av en 
verksamhets säkerhetsnivå med hjälp av gapanalysen krävs det att involvera tillräckligt många
personer med rätt kunskap. Alternativt genomföra en gruppintervju med ledningen för 
informationssäkerhet i kommunen. 

Det positiva med gapanalysen är att det är ett färdigt verktyg som varje kommun kan börja 
använda för att stärka sin informationssäkerhet. Det finns inga föreskrifter om att kommuner 
måste följa standarder inom området informationssäkerhet (MSB, 2012) hindrar exempelvis 
inte kommunerna då det går enkelt att använda det metodstöd som MSB tillhandahåller för 
införandet och förbättrandet av LIS. Bortsett från alla komplicerade frågor välkomnar många 
av de intervjuade informationssäkerhetsfrågan till verksamheten eftersom de själva är osäkra 
på hur frågan ska drivas vidare. De ser även väldigt positivt på gapanalysen som ett verktyg 
där det enkelt går att se svart på vitt hur deras säkerhetsnivå skiljer sig mot internationella 
standarder för informationssäkerhet.  

6.4 Summering

Som det går att se från resultaten finns det lite differenser mellan de tre kommunerna i deras 
arbete med att styrka informationssäkerheten. Det är inte oväntat att kommunerna har 
skillnader från varandra inom just säkerhetsfrågor eftersom kommunerna har kommit olika 
långt i deras informationssäkerhetsarbete. Det som är väldigt intressant är  problematiken med
att kunna vidarebefordra aktuella riktlinjer och dokumentation. Alla deltagare lärare, rektorer 
eller avdelningschefer som intervjuades på grundskolorna var väldigt osäkra på vilken 
dokumentation, vilka rutiner och vilka riktlinjer som gäller. Att involvera personal på 
grundskolor i utbildning och genomgång av dokumentation och rutiner med hänvisning till 
informationssäkerhet skulle bidra till en högre säkerhetsnivå. Då det inte framkommer vilka 
personer som är delaktiga i ledningsgrupper för just informationssäkerhet skulle ett 
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förbättringsförslag vara att involvera personal från grundskolan som i sin tur har till uppgift 
att applicera riktlinjer, dokumentation och rutiner i grundskolorna. 

Ett annat förbättringsförslag är att anpassa gapanalysen för kommuner och dess verksamheter.
Anpassningen bör placera kommunen i fokus och den aktuella verksamheten. Istället för att 
gå igenom hela gapanalysens frågebatteri ställ frågor som är relevanta för kommunen. Dessa 
frågor kan underlätta för den intervjuade i förståelse eftersom det går enkelt att se ett 
sammanhang mellan frågan och verksamheten. Genom en ökad förståelse från deltagarna kan 
resultatet ge en ärligare bild av den befintliga säkerhetsnivån. Genom en bättre spegling av 
säkerhetsnivån kan det upptäckas säkerhetsluckor som annars hade blivit oupptäckta. 
Anpassningen involverar inte en ändring av frågorna eftersom frågorna är baserade på 
internationella standarder. 

Alla tre kommunerna har väldigt dålig dokumentation gällande riktlinjer och rutiner. 
Informationssäkerhetsarbetet inom kommunerna fortsätter att kontinuerligt att förbättras och 
utvecklas. Dokumenterandet av rutiner och riktlinjer är en stor del av 
informationssäkerhetsarbetet som kommunerna behöver arbete mer med. Det är därför viktigt 
att kommunerna startar dokumenteringen av rutinerna och riktlinjerna som i sin tur når ut till 
alla verksamheter och personal. Ett annat förslag är att kommunerna har en central 
lagringsplats för all dokumentation gällande bland annat rutiner och riktlinjer så att personal 
inom kommunen kan enkelt ta del av dokumentationen. 
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7 Slutsats

Studiens undersökningen syftar till kartläggning av kommunala grundskolors 
informationssäkerhetsnivå med hjälp av gapanalysen som baserar sig på den internationella 
standarden ISO/IEC-27002. För att besvara frågeställningen och den huvudsakliga frågan:

Kartlägga informationssäkerhetsnivå i ett antal kommunala grundskolor med hjälp av 
gapanalysen som bygger på rekommendationer som finns i ISO/IEC-27002.

 Utförandet av en kvalitativ studie har genomförts i tre kommuner. I alla tre kommuner har 
verktyget gapanalysen använts för att ge en bild av den aktuella säkerheten. Studien visar att 
kommuner och grundskoleverksamheten aktuella informationssäkerhetsnivå har många 
förbättringsområden. 

Resultaten från kommunerna visar att:

• Användandet av gapanalysen för att identifiera och kartlägga en kommunal 
verksamhets informationssäkerhetsnivå är genomförbart. Studien visar även att det 
finns potentiella förbättringsmöjligheter och anpassning för att gapanalysen ska 
fungera bättre för kommuner och dess verksamheter.

•  Deltagande kommuner har en generellt högre efterlevnad av informationssäkerhet 
inom de tekniska områdena än de organisatoriska. IT-personalen är mer insatta i 
informationssäkerhet i sin helhet och har arbetsuppgifter som är mer förankrade till 
informationssäkerheten.   

• Inom de kommunala grundskolorna upplevs det att personalen har svårigheter att 
veta vilka riktlinjer, dokumentation och rutiner som gäller angående 
informationssäkerhet. Problematiken gäller även informationssäkerhet på ett 
organisatoriskt plan i kommunerna. Personalen på grundskolorna hade en liten 
kännedom om vad och hur informationssäkerhetsarbetet i kommunen drivs framåt.   

Studiens resultat visar att det finns brister i informationssäkerheten för de aktuella 
kommunerna. Arbetet med informationssäkerhet har påbörjats i alla de tre kommunerna och 
de har kommit olika långt i processen. Det är inte oväntat att brister finns i deras nuvarande 
informationssäkerhet eftersom kommuner tillhandahåller flertalet verksamheter som kräver att
informationssäkerhetsarbetet innefattar alla verksamheter vilket resulterar i en väldigt stor  
och tidskrävande process. Från de öppna intervjuerna visar sig alla deltagare positiva till 
arbetet med informationssäkerhet i deras verksamhet och erkänner att det är ett område som 
behöver adresseras och utvecklas.  
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8 Diskussion

Studien har kartlagt informationssäkerhetsnivån i kommunala grundskoleverksamheter för tre 
kommuner i Skaraborg. Resultatet från studien visar en helhetssyn på deltagande kommuner 
och deras grundskolors befintliga informationssäkerhetsnivå. Som det går att utläsa från 
resultaten finns det både brister och god säkerhet i den befintliga informationssäkerhetsnivån. 
Det finns liknande brister hos de deltagande kommunerna och deras grundskoleverksamheter. 
Majoriteten av bristerna hos grundskolorna baseras på avsaknaden av dokumentation för 
rutiner. Resultatet indikerar även att utbildningar spelar en viktig roll eftersom personal på 
grundskolorna har svårigheter med att veta vilka rutiner som gäller. 

För genomförandet av studien har intervjuer används. Majoriteten av intervjutiden har varit 
strukturerad för att senare följas upp med en kort öppen intervju. Den valda metoden har givit 
en djupgående datainsamling vilket även är en faktor för avgränsningen till endast tre 
kommuner. En alternativ metod som enkätundersökning ger fördelarna med ett större urval av
deltagande kommuner genom enklare distribution. Studiens resultat kan förbättras genom att 
involvera fler kommuner och intervjudeltagare vilket gör resultatet mer omfattande. Det är 
dock svårt med den valda metoden och den givna tidsramen att inkludera fler kommuner och 
intervjudeltagare.  

8.1 Etiska aspekter

Kommunerna som deltog i studien ingår i ett större forskningsprojekt vilket involverar alla 
kommuner i Skaraborg. Projektet handlar om att kartlägga kommunernas 
informationssäkerhet. Valet av kommuner gjordes inte utan kommunerna som deltog är 
delaktiga i det större projektet som kan resultera i att de var tvungna att ingår i denna studien. 
En stor del av bokning och schemaläggning av intervjuer gjordes administrativt och en del av 
de intervjuade personerna kanske blev tvungna att ställa upp på intervju. Intervjuerna kan ha 
blivit delegerade från chefer till anställda även om de anställda inte vill delta. Några av de 
personer som deltog i studien blev kontaktade via telefon och i samtalet ställdes frågan om 
personen i fråga är villig att ställa upp på en intervju. Personerna blev informerade om vad 
studien handlar om och att de kommer bli pseudoanonyma. Personerna som därefter valde att 
delta i studien gjorde det av fri vilja.

Vid intervjuerna informerades alla deltagare innan frågorna ställdes att de kommer vara 
pseudoanonyma och har rätt till att avbryta intervjun när som helst. Vid varje intervju 
förtydligades även benämningen pseudoanonym för varje deltagande att deras roll inom 
verksamheten kommer benämnas som t.ex. lärare eller rektor med aldrig deras namn eller 
kommun. Det informerades även att de har rätt till att inte behöva svara på alla frågor som 
ställs. Innan den öppna intervjun ställdes alltid frågan om inspelning av intervjun var okej för 
deltagarna. Det informerades även om att de har rätt att avbryta och inte svara på frågor. I 
samband med den öppna intervjun är deltagarna anonyma. Det gavs tydliga indikationer till 
deltagarna innan inspelningen startade.

Genom att kommunerna blev delegerade till deltagandet av denna studie kan upplevas som ett
etiskt problem. Även personer som deltog i intervjuerna var aningen obekväma och orsaken 
kan vara frågorna från gapanalysen eller att deras chef har beordrat dem till att medverka i 
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intervjun kan även ses som ett etiskt problem. Den etiska problematiken är att det fanns 
möjligtvis personer som deltog mot sin egna vilja. 

8.2 Samhälleliga aspekter

Studien har involverat tre stycken kommuner i Skaraborg av totalt 290 av Sveriges 
kommuner. Studien har även avgränsat sig till att endast granska en verksamhetsgren inom 
kommuner nämligen grundskolan. Utan en anpassad gapanalys för kommuner och deras 
verksamheter kan det resultera i att kommuners informationssäkerhetsarbete avtar eller blir 
stillastående. Genom att använda generiska och universala riktlinjer kan resultera i att 
riktlinjerna inte följer organisatoriska strukturer. Dessa riktlinjer skulle även inte ta hänsyn för
vitala delar i verksamheterna vilket kan leda till felaktiga säkerhetsåtgärder, säkerhetsresurser 
blir tilldelade på felaktiga verksamheter eller lämna osäkra informationssäkerhetssystem 
(Siponen & Siponen, 2009). Genom att anpassa gapanalysen för kommuner kan detta gynna 
ett mer effektivt och ett mindre tidskrävande arbete och stärka informationssäkerheten inom 
kommunerna.

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för det svenska samhället med deras verksamheter. 
Med all information som kommunerna behandlar är det ytterst viktigt att det görs enligt de 
rekommendationer och riktlinjer som finns från standarder som t.ex. ISO/IEC-27002. Arbetet 
med att kontinuerligt stärka informationssäkerheten kan förhindra obehörigt intrång i viktiga 
informationssäkerhetssystem och säkerhetsställa att invånarnas information lagras och 
behandlas enligt internationella riktlinjer. Genom att uppnå en god säkerhetsnivå inom 
kommuner kan eventuella dataintrång och sabotage förebyggas och kommunens tjänster 
behåller sin tillgänglighet och blir inte påverkade av ekonomiska påföljder.

8.3 Vetenskapliga aspekter

Resultaten från studien konstaterar att det finns brister i kommunernas informationssäkerhet. 
För kartläggningen har gapanalysen används i sammanhang med strukturerade intervjuer. 
Urvalet av personer som har medverkat har varit IT-chefer, lärare, rektorer och 
avdelningschefer. Deltagarna upplever liknande problematik med gapanalysen som ett 
analysverktyg, det vill säga gapanalysen är inte anpassad efter kommunala verksamheter. 
Studien visar att det finns problematik med att gapanalysen är inte anpassad eftersom många 
intervjuade upplevde frågarna var invecklade eller ej applicerbara och svåra att göra en 
verklighetsanknytning av. Siponen & Willison (2009) påpekar att generiska riktlinjer som inte
följer en organisations struktur tar även inte hänsyn till organisationens unika 
informationssystem i beaktning för informationssäkerhetshot. Genom användandet av 
generiska och universala riktlinjer kan säkerhetsåtgärder för att skydda organisationens 
information placeras fel och i värsta fall kan informationssystem bli utan säkerhetsfunktioner 
(Siponen & Willison, 2009).   

Metoden som användes för datainsamlingen var strukturerade intervjuer följt av en öppen 
intervju där intervjuade får tala fritt. För att kunna nyttja gapanalysen till dess fulla effekt 
krävs det rätt urval av personer som besitter kunskap inom aktuella frågeområden. 
Undersökningen visar att det kan vara problematiskt att göra ett urval av personal som ska 
vara delaktiga och därefter ha kunskap för att besvara frågorna. I en kommun med flertalet 
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verksamheter ligger problematiken i att schemalägga och organisera säkerhetsarbeten i fokus 
för gapanalysen med rätt urval av personer. Undersökningen visar även att utan ett rätt urval 
med personer som besitter kunskap kan många säkerhetsproblem bli oupptäckta.

Resultaten i studien stämmer överens med ett tidigare arbete av Svärd (2013) som påpekar att 
det finns en stor brist på riktlinjer och policys för dokumenthantering i en Belgisk kommun. 
Arbetet av Svärd (2013) har fokuserats på hur informationskulturen påverkar 
dokumenthanteringen för offentliga dokument. Tidigare forskning från Danielsson (2012) har 
resultaten visat att det finns brister i kommuners dokumentation av riktlinjer och rutiner. 
Studiens resultat stämmer även överens med tidigare forskning av Svärd (2013) som skriver 
att det ges väldigt lite övningar och utbildningar för personal som ansvarar för 
dokumenthantering. Enligt Eren et al. (2009) ger utbildningar och övningar en positiv effekt 
gentemot informationssäkerhetsträning. Svaga lösenord bland användare blev åtgärdade  och 
det skapades ett informationssäkerhetstänk bland deltagarna i utbildningarna. Eren et al. 
(2009) skriver även att utbildning och informationssäkerhetsmedvetande är en av de mest 
effektiva och kraftfulla metoderna för att lindra informationssäkerhetsrisker.        

Det finns klara skillnader mellan de tre kommunernas informationssäkerhetsnivå och 
myndigheternas informationssäkerhetsnivå som presenterades av (MSB, 2014). 
Myndigheterna har generell högre efterlevnad av informationssäkerhet än de tre kommunerna.
Myndigheterna är förpliktade till att aktivt driva ett strukturerat informationssäkerhetsarbete 
vilket kommuner inte är. Att driva ett strukturerat informationssäkerhetsarbete för en 
myndighet eller kommun är väldigt resurskrävande vilket kan bidragit till att kommuner inte 
har lika god informationssäkerhetsefterlevnad som myndigheter. 

Arbetes bidrag ger kommuner och kommunala grundskolor en spegling av deras arbete med 
informationssäkerhet. Inblicken i kommunerna ska kunna ge dem kunskap och 
förbättringsmöjligheter för fortsatt arbete inom informationssäkerhet. Arbetet kan även vara 
till en mall för kommuner och grundskolor som vill inleda eller utveckla deras egna 
informationssäkerhetsarbete.   

8.4 Framtida arbete

Framtida studierna kan basera sig på en anpassad gapanalys för kommuner som inte bara 
inkluderar kritiska säkerhetsfrågor utan ställer varje fråga i ett sammanhang för kommuner 
och relevant kommunverksamhet. Studien kan kartlägga informationssäkerhetsnivån i olika 
kommunverksamheter. Ett annat förslag på framtida studie är att forska kring hur 
informationssäkerhetsfrågor lyfts fram i kommuner och hur arbetar kommuner för att stärka 
sin informationssäkerhet. Hur arbetar kommunen för att införa och utveckla 
informationssäkerhet i alla kommunverksamheter. Alternativt för framtida studier är även att 
välja ut delar ur gapanalysen och göra en djupgående undersökning som inkluderar ett större 
urval av kommuner och intervjudeltagare inom just de specifika riktlinjerna. 
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Bilaga A – Kommun A svarslista

Kapitel nr.

enligt

ISO/IEC

27002:200
5

                     Kapitel Bedömt 
värde på 
kapitlet

Bedömt 
värde på 
avsnitt

Bedömt 
värde på 
delavsnitt 

Kommenta
r

5 Säkerhetspolicy 1

5.1 Informationssäkerhetspolicy 1

5.1.1 Policydokument för 
informationssäkerhet

1

6 Organisation av 
informationssäkerheten

1,5

6.1 Intern organisation 1,5

6.1.1 Ledningens engagemang för 
informationssäkerhet

2

6.1.3 Tilldelning av ansvar för 
informationssäkerhet

1,5

6.1.4 Godkännandeprocess för 
informationsbehandlingsresurs
er

3

6.1.9 Oberoende granskning av 
informationssäkerhet

0,5

6.1.10 Uppdelning av arbetsuppgifter 
(10.1.3)

2

6.2 Utomstående parter 1,5

6.2.1 Identifiering av risker med 
utomstående parter

2

6.2.3 Hantering av säkerhet i 
tredjepartsavtal

1,5

6.3 Mobil datoranvändning och 
distansarbete (11.7)

2
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6.3.1 Mobil datoranvändning och 
kommunikation (11.7.1)

2

7 Hantering av tillgångar 0,5

7.1 Ansvar för tillgångar 0,5

7.1.1 Förteckning över tillgångar 0,5 Saknar 
dokumenta
tion

7.1.5 Riktlinjer för klassificering 1,5

7.1.7 Fysiska media under transport 
(10.8.3)

1

7.2 Hantering av media (flyttad 
från kap 10.7)

1

7.2.1 Hantering av flyttbara media 
(tidigare 10.7.1)

1

8 Personalresurser och säkerhet 1,5

8.1 Före anställning 2

8.1.2 Kontroll av personal 2

8.2 Under anställning 0

8.2.2 Informationssäkerhetsmedveta
nde, utbildning och övning

0 Ej några 
utbildninga
r / övningar

8.3 Upphörande eller ändring av 
anställning

2,5

8.3.3 Indragen av åtkomsträttigheter 2,5

9 Fysisk och miljörelaterad 
säkerhet

2,5

9.1 Säkra utrymmen 2,5

9.1.1 Skalskydd 2,5

9.1.2 Tillträdeskontroll 2
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9.1.4 Skydd mot externa hot och 
miljöhot

3

9.2 Skydd av utrustning 3

9.2.6 Säker avveckling eller 
återanvändning av utrustning

3

10 Styrning av kommunikation 
och drift

1,5

10.1 Driftrutiner och driftansvar 2

10.1.1 Dokumenterade driftrutiner 1,5

10.1.2 Ändringshantering 2,5

10.1.4 Uppdelning av utvecklings- 
test- och driftresurser

2

10.3 Systemplanering och 
systemgodkännande

2

10.3.2 Systemgodkännande 2

10.4 Skydd mot skadlig och mobil 
kod

2

10.4.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig 
kod

2

10.5 Säkerhetskopiering 2

10.5.1 Säkerhetskopiering av 
information

2

10.10 Övervakning 2

10.10.4 Administratörs- och 
operatörsloggar

2

10.11 Installation av programvara i 
drift(från kap 12)

2,5

10.11.1 Styrning av programvara i drift 
(12.4.1)

2,5
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10.12 Hantering av tekniska 
sårbarheter(flyttad från kap 
12)

2,5

10.12.1 Skydd för tekniska 
sårbarheter(12.6.1)

2,5

11 Styrning av åtkomst 1,5

11.1 Verksamhetskrav på styrning 
av åtkomst

1,5

11.1.1 Åtkomstpolicy 1,5

11.2 Styrning av användares 
åtkomst

1,5

11.2.1 Användarregistrering 1,5

11.2.2 Hantering av särskilda 
rättigheter

1,5

11.2.3 Lösenordshantering 1

11.2.4 Granskning av användares 
åtkomsträttigheter

1,5

11.5 Styrning av åtkomst till 
operativsystem

1,5

11.5.1 Säker påloggningsrutin 1,5

11.5.2 Begränsning av åtkomst till 
information(11.6.1)

1,5

12 Anskaffning, utveckling och 
underhåll av 
informationssystem

2

12.1 Säkerhetskrav på 
informationssystem

2,5

12.1.1 Analys och specifikation av 
säkerhetskrav

2,5

12.4 Skydd av systemfiler 2
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12.4.2 Skydd av testdata 2

12.5 Säkerhet i utvecklings- och 
underhållsprocesser

1,5

12.5.1 Rutiner för ändringshantering 1

12.5.5 Utlagd programvaruutveckling 2

13 Hantering av 
informationssäkerhetsincident
er

1,5

13.1 Rapportering av 
informationssäkerhetshändels
er

1

13.1.1 Rapportering av 
informationssäkerhetshändels
er

1

13.2 Hantering av 
informationssäkerhetsincident
er och förbättringar

2

13.2.1 Ansvar och rutiner 2

14 Kontinuitetsplanering för 
verksamheten

0

14.1 Informationssäkerhetsaspekter
på kontinuitetsplanering för 
verksamheten

0

14.1.1 Att inkludera 
informationssäkerhet i 
verksamhetens 
kontinuitetsplaneringsprocess

0

14.1.3 Utveckla och införande av 
kontinuitetsplaner 
innefattande 
informationssäkerhet

0

14.1.5 Test, underhåll och 
omprövning av 

0
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kontinuitetsplaner

15 Efterlevnad 2,5

15.1 Efterlevnad av rättsliga krav 2,5

15.1.1 Identifiering av tillämplig 
lagstiftning

2

15.1.4 Skydd av personuppgifter 3

15.2 Efterlevnad av 
säkerhetspolicyer, -standarder 
och teknisk efterlevnad

2

15.2.2 Kontroll av teknisk efterlevnad 2

16 Leverantörsrelationer(Nytt 
kap)

1,5

16.1 Hantering av säkerhet inom 
leverantörsavtal (ny fråga 
ersätter 10.2.1)

1,5

16.1.1 Försörjningskedja för 
informations- och 
kommunikationsteknologi (ny 
fråga ersätter 10.2.1)

2

16.1.2 Övervakning och granskning av
leverantörstjänster

1,5

17 Kryptering (Nytt kap) 2

17.1.1 Krypteringspolicy 2

18 Kommunikation(Nytt kap) 3

18.1.1 Nätverkssegmentering (11.4.5) 3
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Bilaga B – Kommun B svarslista

Kapitel nr.

enligt

ISO/IEC

27002:2005

                     Kapitel Bedömt 
värde på 
kapitlet

Bedömt 
värde på 
avsnitt

Bedömt 
värde på 
delavsnitt 

Kommentar

5 Säkerhetspolicy 1

5.1 Informationssäkerhetspolicy 1

5.1.1 Policydokument för 
informationssäkerhet

1

6 Organisation av 
informationssäkerheten

1

6.1 Intern organisation 2

6.1.1 Ledningens engagemang för 
informationssäkerhet

2,5

6.1.3 Tilldelning av ansvar för 
informationssäkerhet

2,5

6.1.4 Godkännandeprocess för 
informationsbehandlingsresurser

2,5

6.1.9 Oberoende granskning av 
informationssäkerhet

1

6.1.10 Uppdelning av arbetsuppgifter 
(10.1.3)

2

6.2 Utomstående parter 0,5

6.2.1 Identifiering av risker med 
utomstående parter

1

6.2.3 Hantering av säkerhet i 
tredjepartsavtal

0

6.3 Mobil datoranvändning och 
distansarbete(11.7)

1,5

6.3.1 Mobil datoranvändning och 
kommunikation(11.7.1)

1,5
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7 Hantering av tillgångar 1

7.1 Ansvar för tillgångar 1

7.1.1 Förteckning över tillgångar 0,5

7.1.5 Riktlinjer för klassificering 2

7.1.7 Hantering av media(10.7) 1,5

7.1.8 Hantering av flyttbar media 
(10.7.1)

1,5

7.1.9 Fysisk media under transport 
(10.8.3)

1

8 Personalresurser och säkerhet 1,5

8.1 Före anställning 2,5

8.1.2 Kontroll av personal 2,5

8.2 Under anställning 0

8.2.2 Informationssäkerhetsmedvetand
e, utbildning och övning

0

8.3 Upphörande eller ändring av 
anställning

1,5

8.3.3 Indragning av åtkomsträttigheter 1,5

9 Fysisk och miljörelaterad 
säkerhet

2,5

9.1 Säkra utrymmen 2,5

9.1.1 Skalskydd 3

9.1.2 Tillträdeskontroll 2

9.1.4 Skydd mot externa hot och 
miljöhot

3

9.2 Skydd av utrustning 3

9.2.6 Säker avveckling eller 3
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återanvändning av utrustning

10 Styrning av kommunikation och 
drift

2

10.1 Driftrutiner och driftansvar 2,5

10.1.1 Dokumenterade driftrutiner 2

10.1.2 Ändringshantering 2,5

10.1.4 Uppdelning av utvecklings- test- 
och driftresurser

2,5

10.3 Systemplanering och 
systemgodkännande

2,5

10.3.2 Systemgodkännande 2,5

10.4 Skydd mot skadlig och mobil kod 1,5

10.4.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig 
kod

1,5

10.5 Säkerhetskopiering 2,5

10.5.1 Säkerhetskopiering av 
information

2,5

10.10 Övervakning 2,5

10.10.4 Administratörs- och 
operatörsloggar

2,5

10.11 Installation av programvara i 
drift(från kap 12)

2,5

10.11.1 Styrning av programvara i drift 
(12.4.1)

2,5

10.12 Hantering av tekniska 
sårbarheter(flyttad från kap 12)

2

10.12.1 Skydd för tekniska 
sårbarheter(12.6.1)

2

11 Styrning av åtkomst 1,5
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11.1 Verksamhetskrav på styrning av 
åtkomst

2

11.1.1 Åtkomstpolicy 2

11.2 Styrning av användares åtkomst 1,5

11.2.1 Användarregistrering 2

11.2.2 Hantering av särskilda rättigheter 2,5

11.2.3 Lösenordshantering 1,5

11.2.4 Granskning av användares 
åtkomsträttigheter

1

11.5 Styrning av åtkomst till 
operativsystem

1,5

11.5.1 Säker påloggningsrutin 1,5

11.5.2 Begränsning av åtkomst till 
information(11.6.1)

2

12 Anskaffning, utveckling och 
underhåll av 
informationssystem

2

12.1 Säkerhetskrav på 
informationssystem

3

12.1.1 Analys och specifikation av 
säkerhetskrav

3

12.4 Skydd av systemfiler 2

12.4.2 Skydd av testdata 2

12.5 Säkerhet i utvecklings- och 
underhållsprocesser

1

12.5.1 Rutiner för ändringshantering 2

12.5.5 Utlagd programvaruutveckling 0,5

13 Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter

1,5
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13.1 Rapportering av 
informationssäkerhetshändelser

1

13.1.1 Rapportering av 
informationssäkerhetshändelser

1

13.2 Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter 
och förbättringar

2

13.2.1 Ansvar och rutiner 2

14 Kontinuitetsplanering för 
verksamheten

0

14.1 Informationssäkerhetsaspekter 
på kontinuitetsplanering för 
verksamheten

0

14.1.1 Att inkludera 
informationssäkerhet i 
verksamhetens 
kontinuitetsplaneringsprocess

0

14.1.3 Utveckla och införande av 
kontinuitetsplaner innefattande 
informationssäkerhet

0

14.1.5 Test, underhåll och omprövning 
av kontinuitetsplaner

0

15 Efterlevnad 2,5

15.1 Efterlevnad av rättsliga krav 3

15.1.1 Identifiering av tillämplig 
lagstiftning

3

15.1.4 Skydd av personuppgifter 3

15.2 Efterlevnad av säkerhetspolicyer, 
-standarder och teknisk 
efterlevnad

2,5

15.2.2 Kontroll av teknisk efterlevnad 2,5
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16 Leverantörsrelationer(Nytt kap) 1,5

16.1 Hantering av säkerhet inom 
leverantörsavtal (ny fråga 
ersätter 10.2.1)

1,5

16.1.1 Försörjningskedja för 
informations- och 
kommunikationsteknologi (ny 
fråga ersätter 10.2.1)

1,5

16.1.2 Övervakning och granskning av 
leverantörstjänster

1,5

17 Kryptering (Nytt kap) 1,5

17.1.1 Krypteringspolicy (12.3.1) 1,5

18 Kommunikation(Nytt kap) 2,5

18.1.1 Nätverkssegmentering (11.4.5) 2,5
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Bilaga C – Kommun C svarslista

Kapitel nr.

enligt

ISO/IEC

27002:200
5

                     Kapitel Bedömt 
värde på 
kapitlet

Bedömt 
värde på 
avsnitt

Bedömt 
värde på 
delavsnitt 

Kommentar

5 Säkerhetspolicy 2

5.1 Informationssäkerhetspolicy 2

5.1.1 Policydokument för 
informationssäkerhet

2

6 Organisation av 
informationssäkerheten

1,5

6.1 Intern organisation 1,5

6.1.1 Ledningens engagemang för 
informationssäkerhet

1

6.1.3 Tilldelning av ansvar för 
informationssäkerhet

2

6.1.4 Godkännandeprocess för 
informationsbehandlingsresurser

2

6.1.9 Oberoende granskning av 
informationssäkerhet

2

6.1.10 Uppdelning av 
arbetsuppgifter(10.1.3)

2

6.2 Utomstående parter 1,5

6.2.1 Identifiering av risker med 
utomstående parter

1,5

6.2.3 Hantering av säkerhet i 
tredjepartsavtal

2

6.3 Mobil datoranvändning och 
distansarbete(11.7)

2

6.3.1 Mobil datoranvändning och 2
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kommunikation(11.7.1)

7 Hantering av tillgångar 1,5

7.1 Ansvar för tillgångar 1,5

7.1.1 Förteckning över tillgångar 2

7.1.5 Riktlinjer för klassificering 1

7.1.7 Hantering av media (10.7) 1,5

7.1.8 Hantering av flyttbara media 
(10.7.1)

1,5

7.1.9 Fysiska media under transport 
(10.8.3)

1,5

8 Personalresurser och säkerhet 2

8.1 Före anställning 2

8.1.2 Kontroll av personal 2

8.2 Under anställning 1,5

8.2.2 Informationssäkerhetsmedvetande
, utbildning och övning

1,5

8.3 Upphörande eller ändring av 
anställning

2

8.3.3 Indragen av åtkomsträttigheter 2

9 Fysisk och miljörelaterad säkerhet 2,5

9.1 Säkra utrymmen 2,5

9.1.1 Skalskydd 2,5

9.1.2 Tillträdeskontroll 2,5

9.1.4 Skydd mot externa hot och 
miljöhot

3

9.2 Skydd av utrustning 3
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9.2.6 Säker avveckling eller 
återanvändning av utrustning

3

10 Styrning av kommunikation och 
drift

2

10.1 Driftrutiner och driftansvar 1,5

10.1.1 Dokumenterade driftrutiner 2,5

10.1.2 Ändringshantering 2,5

10.1.4 Uppdelning av utvecklings- test- 
och driftresurser

0 Har ingen 
testmiljö

10.3 Systemplanering och 
systemgodkännande

1

10.3.2 Systemgodkännande 1

10.4 Skydd mot skadlig och mobil kod 1

10.4.1 Säkerhetsåtgärder mot skadlig kod 1

10.5 Säkerhetskopiering 2

10.5.1 Säkerhetskopiering av information 2

10.10 Övervakning 2,5

10.10.4 Administratörs- och 
operatörsloggar

2,5

10.11 Installation av programvara i 
drift(från kap 12)

2

10.11.1 Styrning av programvara i drift 
(12.4.1)

2,5

10.12 Hantering av tekniska 
sårbarheter(flyttad från kap 12)

2,5

10.12.1 Skydd för tekniska 
sårbarheter(12.6.1)

2,5

11 Styrning av åtkomst 2
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11.1 Verksamhetskrav på styrning av 
åtkomst

1,5

11.1.1 Åtkomstpolicy 1,5

11.2 Styrning av användares åtkomst 1,5

11.2.1 Användarregistrering 2

11.2.2 Hantering av särskilda rättigheter 2

11.2.3 Lösenordshantering 0,5

11.2.4 Granskning av användares 
åtkomsträttigheter

1,5

11.5 Styrning av åtkomst till 
operativsystem

2,5

11.5.1 Säker påloggningsrutin 2,5

11.5.2 Begränsning av åtkomst till 
information(11.6.1)

2,5

12 Anskaffning, utveckling och 
underhåll av informationssystem

2

12.1 Säkerhetskrav på 
informationssystem

2

12.1.1 Analys och specifikation av 
säkerhetskrav

2

12.4 Skydd av systemfiler 2

12.4.2 Skydd av testdata 2

12.5 Säkerhet i utvecklings- och 
underhållsprocesser

1,5

12.5.1 Rutiner för ändringshantering 1,5

12.5.5 Utlagd programvaruutveckling 2

13 Hantering av 
informationssäkerhetsincidenter

1,5

58



13.1 Rapportering av 
informationssäkerhetshändelser

2

13.1.1 Rapportering av 
informationssäkerhetshändelser

2

13.2.1 Ansvar och rutiner Ej Besvarad

14 Kontinuitetsplanering för 
verksamheten

0

14.1 Informationssäkerhetsaspekter på 
kontinuitetsplanering för 
verksamheten

0

14.1.1 Att inkludera informationssäkerhet
i verksamhetens 
kontinuitetsplaneringsprocess

0

14.1.3 Utveckla och införande av 
kontinuitetsplaner innefattande 
informationssäkerhet

0

14.1.5 Test, underhåll och omprövning av 
kontinuitetsplaner

0

15 Efterlevnad 2,5

15.1 Efterlevnad av rättsliga krav 2,5

15.1.1 Identifiering av tillämplig 
lagstiftning

3

15.1.4 Skydd av personuppgifter 2,5

15.2 Efterlevnad av säkerhetspolicyer, 
-standarder och teknisk 
efterlevnad

2

15.2.2 Kontroll av teknisk efterlevnad 2

16 Leverantörsrelationer(Nytt kap) 2

16.1 Hantering av säkerhet inom 
leverantörsavtal (ny fråga ersätter 
10.2.1)

2
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16.1.1 Försörjningskedja för 
informations- och 
kommunikationsteknologi (ny 
fråga ersätter 10.2.1)

2

16.1.2 Övervakning och granskning av 
leverantörstjänster

2

17 Kryptering (Nytt kap) 1,5

17.1.1 Krypteringspolicy (12.3.1) 1,5

18 Kommunikation(Nytt kap) 3

18.1.1 Nätverkssegmentering (11.4.5) 3
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