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Förord
Forskargruppen vill säga ett stort tack till alla medverkande parter i projektet.
Ett varmt tack till VästKom som varit huvudfinansiär tillsammans med kommunerna i Skaraborg.
Forskargruppen har upplevt ett stort engagemang hos alla medverkande parter, inte minst hos de
kommuner som varit föremål för kartläggningen. Det är en stor utmaning för varje kommun med en
arbetsintensiv verksamhet att samla ihop viktiga nyckelpersoner för att under ett par dagar kunna
genomföra en sådan här kartläggning. Trots att det tillkommit oförutsedda händelser både från
kommunernas och forskargruppens sida så har arbetet flutit på och följt i stort sett den föreslagna
tidsplanen.
Ett varmt tack även till Skaraborgs Kommunalförbund med e-samordnare Maria Nilsson i spetsen för
gott samarbete och värdefullt stöd och hjälp. Maria Nilsson har agerat kontaktperson mellan
forskargruppen och VästKom samt Skaraborgs kommuner.

Sammanfattning
Information är ett viktigt arbetsverktyg för alla typer av verksamheter, inklusive kommunal
verksamhet. Kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster varför kommunens
informationsförsörjning blir en kritisk del för samhällets informationssäkerhet. En säker
informationshantering är en verksamhetsfråga och omfattar därför hela kommunens verksamhet.
Utredningar visar dock på brister hos kommunernas arbete med informationssäkerhet och det finns
ett behov av att se över detta arbete och identifiera nuvarande säkerhetsnivå.
Högskolan i Skövde och forskargruppen i Informationssystem fick i uppdrag av VästKom och
Skaraborgs femton kommuner att dels utveckla metoden för genomförande av en Gap-analys med
utgångspunkt från det nationella metodstödet som finns på informationssäkerhet.se, dels praktiskt
genomföra en Gap-analys utifrån metodutvecklingen i Skaraborgs femton kommuner. I arbetet med
metodutvecklingen ingick aktiviteterna att 1) uppdatera checklistan i Gap-analysen till ny version, 2)
kommunanpassa vilka åtgärder som anses kritiska för en kommun samt anpassa de roller som ingår i
analysen till kommunal kontext, 3) utveckla ett förenklat IT-verktyg som stöd för analysarbetet.
Projektet varade mellan april 2015 och januari 2016. Metodutvecklingen samt planering för
kartläggningen hos kommunerna genomfördes under våren och själva kartläggningen genomfördes
under första delen av hösten. Analysarbetet och sammanställning av resultat har sedan pågått under
resterande del av 2015 och presenterats och slutrapporterats under januari månad 2016.
Resultatet av metodutvecklingen har genererat dels en uppdaterat checklista för genomförande av
en Gap-analys där kritiska åtgärder för kommunerna har identifierats. Dessutom har en
rollförteckning anpassad för kommunal kontext upprättats. Ett förenklat IT-verktyg har också
utformats mest i syfte att visa på vilka krav på design och övriga förbättringar som behövs för att få
ett effektivt och användbart IT-stöd vid genomförande av en Gap-analys.
Resultatet av kartläggningen i Skaraborgs femton kommuner visar generellt på att kommunerna har
brister vad gäller det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Främst handlar bristerna om att
fundamentet för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete saknas i de flesta kommunerna, d v s.
styrdokument, organisation och ansvar kring informationssäkerhetsarbetet brister. Dessutom visar
kartläggningen på stort behov av ökad kompetens inom informationssäkerhetsområdet.
Fortsatt arbete i form av samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland ses som en
framgångsfaktor. Det är unikt att ha gjort denna form av gemensamt arbete och därför finns
potential för att fortsätta arbetet med att införa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i
kommunerna och då främst genom att samarbeta kring aktiviteter i ett införande av ett
ledningssystem för informationssäkerhet
Skövde januari 2016
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Bilagor
Bilaga 1

Identifiering av kritiska åtgärder relaterat till kommunal verksamhet

1 Inledning
I en kommuns verksamhet ingår att hantera en betydande del av samhällets tjänster och
kommunens försörjning och hantering av information är därför kritisk både för samhället i stort
men även för att uppnå kommunens egna verksamhetsmål. Informationssäkerhet omfattar
därför hela kommunens verksamhet och inkluderar all information oavsett var i verksamheten
den används, lagras eller bearbetas. Informationssäkerhetsarbetet inom kommuner har dock
visat sig ha en låg prioritet (MSB, 2015) och det finns därmed anledning att se över detta arbete
och analysera det nuvarande säkerhetsskyddet av information hos kommuner.
Styrgruppen för insatsområde ”Säker roll och behörighet” i Västra Götalands satsning för
nationell eHälsa väckte idén om arbetet med informationssäkerhet. Idén presenterades vidare i
E–råd Skaraborg och kommunchefsgruppen i Skaraborg vilka beslutade att informationssäkerhet
ska vara ett prioriterat område för kommunerna att arbeta med. På deras uppdrag skapades en
arbetsgrupp tillsammans med Högskolan i Skövde som arbetade fram ett förslag på hur ett
sådant gemensamt arbete skulle kunna genomföras. Förslaget förankrades vid ett
informationsspridningstillfälle för sakansvariga och kommunchefer i Skaraborgs kommuner.
Därefter bereddes ärendet vidare i Styrgruppen för strategisk samordning (SSVIT) och ansöka
om finansiering för del av projektet som ska ta fram metoddelen inklusive ett förenklat IT-stöd.
Detta då man ansåg att resultatet är av intresse för samtliga kommuner i Västra Götaland. Ett
förenklat IT-stöd innebär inte en färdig fristående produkt utan ett enkelt fungerande verktyg
med utvecklingsmöjligheter till en framtida produkt. Ärendet bereddes även i
Arkitekturledningsgrupp Västra Götaland (ALVG) och i februari beslutade SSVIT att finansiera
arbetet som innefattar metod- och IT-stöd medan kommunerna i Skaraborg finansierar själva
praktiska genomförandet av framtagen metod- och IT-stöd för kartläggning av
informationssäkerhet

1.1 Syfte och förväntningar
Projektet syftar till att
•
•

•

kommunerna ska kunna skapa ett fullvärdigt systematiskt och långsiktigt arbete med
ledningssystem för informationssäkerhet anpassat utifrån kommunal verksamhet,
arbetet med informationssäkerhet ska vara aktuellt och kontinuerligt hållas levande i
kommunernas verksamhet. Inte minst är detta viktigt med tanke på att kommunerna
ansvarar för många samhällsviktiga funktioner såsom vård, skolor, omsorg, vatten och
värme,
anpassa befintlig metod- och utveckla ett förenklat IT-stöd som hjälper kommunerna att
kartlägga gapet mellan rådande nivå på informationssäkerhetsarbetet och bäst praxis.
Med bäst praxis menas den kravbild som baseras på standarden SS-ISO/IEC 27002/2014
men anpassad till kommunal verksamhet,
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•

kartlägga Skaraborgs femton kommuners informationssäkerhetsarbete genom att
analysera rådande gap mellan nuvarande nivå och bäst praxis. På så sätt får varje enskild
kommun svar på hur väl anpassat kommunens arbete med informationssäkerhet är
samt vad som övergripande behöver förbättras.

Projektet förväntas uppnå följande effekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kommunerna i Västra Götaland ska på ledningsnivå ha informationssäkerhet på agendan
på ett systematiskt sätt,
kommunerna i Västra Götaland påskyndar och ökar arbetet med informationssäkerhet,
kommunerna i Västra Götaland får ökad kunskap om nuvarande skydd av information är
infört i tillräcklig omfattning i den egna verksamheten,
kommunerna i Västra Götaland får en ökad uppfattning om kvalitén på
informationssäkerhetsarbetet som bedrivs,
kommunerna i Västra Götaland får en fördjupad information om dess styrkor och
svagheter i skyddet av information,
kommunerna i Västra Götaland påbörjar/uppdaterar införandet av ett ledningssystem
för informationssäkerhet (LIS),
forskningsunderlag
avseende
systematisk
analys
och
kartläggning
av
informationssäkerhet från ett större antal kommuner i ett lokalt område,
utvärdering och möjlighet till förbättringsförslag av metodik för kartläggning av
informationssäkerhet generellt och anpassat för kommunal verksamhet,
möjlighet till produktifiering av metod och förenklat IT-stöd,
ökad samverkan mellan Högskolan i Skövde och kommuner i Västra Götaland

Rapporten är strukturerad enligt följande: I kap 2 ges en beskrivning av
informationssäkerhetsområdet samt behovet av förbättrat informationssäkerhetsarbete i
kommuner. Dessutom redogörs för innehållet i en Gap-analys och dess upplägg. Kap 3 beskriver
projektets genomförande medan kapitel 4 och 5 presenterar resultat från metodutvecklingen
samt kartläggningen i Skaraborgs kommuner. I kap 6 analyseras och diskuteras resultatet och
kap 7 ger förslag till fortsatt arbete. Rapporten avslutas med kap 8 i form av tack till
medverkande parter.
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2 Bakgrund
Nedan beskrivs mer ingående vad informationssäkerhet generellt innebär och behovet av ett
förbättrat informationssäkerhetsarbete i kommunerna. Avslutningsvis beskrivs även behovet av
ett anpassat metodstöd för genomförande av en Gap-analys för kommuner.

2.1 Informationssäkerhet
Information är ett viktigt verktyg i en organisation. Det är svårt att tänka sig en dag utan
information men i praktiken blir en dag utan information ogenomförbar. Information ska ses
som en tillgång precis som många andra viktiga tillgångar vilka är avgörande för en organisations
verksamhet och därför behöver skyddas på ett tillfredsställande sätt. För att kunna utföra sina
arbetsuppgifter behöver informationen inhämtas, lagras, kommuniceras och bearbetas på olika
sätt. Dessutom kan det finnas information i en verksamhet som är extra känslig eller värdefull.
Konsekvensen av att förlora eller att sådan information kommer på avvägar kan bli förödande
för både organisation och individ. Organisationens krav på informationssäkerhet utgår dels från
interna verksamhetskrav men även externa krav från intressenter, legala och avtalsmässiga krav
samt även branschkrav (Åhlfeldt, 2007; SIS, 2015).
Informationen måste därför skyddas så att den alltid finns när den behövs (tillgänglighet), att
den är korrekt och inte är manipulerad eller förstörd (riktighet) och att inga obehöriga får
tillgång till den (konfidentialitet)(SIS 2015).
Informationssäkerhet handlar därför om hur informationens konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet ska uppnås så att verksamhetens krav kan uppfyllas. Dessa egenskaper
kompletteras ibland även med en eller flera andra egenskaper, såsom spårbarhet, oavvislighet,
ansvarighet, autentisering och auktorisation (SIS, 2015).
Genom att arbeta systematiskt med informationssäkerhet kan organisationer öka dels kvaliteten
men även förtroendet för sin verksamhet. Informationssäkerhet omfattar därför både
administrativa säkerhetsåtgärder som rutiner med policy, riktlinjer, utbildning och uppföljning
samt tekniska säkerhetsåtgärder som brandväggar, autentiseringstekniker, kryptering eller
skalskydd. Vad gäller skalskydd och fysisk säkerhet avses här hur informationen fysisk behöver
skyddas med hjälp av fysiska säkerhetsåtgärder som t.ex. lås och larm. Fysisk säkerhet är även
ett eget säkerhetsområde som inte enbart relaterar till informationssäkerhet.
Informationssäkerhet handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig
process för att ge organisationens information ett tillräcklig skydd. Ett väl fungerande
informationssäkerhetsarbete stödjer organisationen så att den kan nå sina verksamhetsmål
(Åhlfeldt, 2007; SIS, 2015).

Figur 1. presenterar informationssäkerhetsmodellen som försöker visa på hur informations-
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säkerhet relaterar till dess egenskaper samt vilka säkerhetsåtgärder som en verksamhet behöver
ta hänsyn till för att uppnå informationssäkerhet. (Åhlfeldt, 2007; SIS, 2015).

Figur 1 Informationssäkerhetsmodellen (Åhlfeldt m.fl., 2007; SIS, 2015)

2.2 Behov av förbättrat informationssäkerhetsarbete i kommuner
Kommunernas verksamhet riktar sig i första hand till kommunens medborgare men en stor del
av verksamheten är även viktig för samhället i stort. I kommunernas uppdrag ingår allt från att
ansvara för daglig omsorg av barn och äldre till att säkerställa att känslig infrastruktur fungerar.
En säker informationshantering blir därför en central fråga för att kommunerna ska kunna utföra
sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt (MSB, 2012). Trots att kommuner hanterar en
betydande del av samhällsviktiga tjänster visar flera utredningar och studier på att kommunerna
inte har kommit så långt inom sitt informationssäkerhetsarbete (MSB, 2015; SOU, 2015). Det
pågår arbete i kommunerna för att skydda verksamhetskritisk information mycket beroende på
det starka lagkrav som finns för att hantera informationen på en viss nivå för de olika
verksamhetsområdena. Informationssäkerhetsarbetet genomförs dock ofta ostrukturerat och ej
sammanhållet mycket beroende på den komplexitet av olika verksamhetsgrenar som finns i en
kommun. Informationssäkerhetsarbetet behöver därför lyftas upp på den strategiska
ledningsnivån i kommunerna för att arbetet ska bli mer sammanhållet och systematiskt
genomfört.

2.3 Metod för kartläggningen
Enligt ovanstående finns det ett behov av att påbörja arbetet med ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete vilket innebär ett ledningssystem som syftar till att planera,
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genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra säkerheten i kommunens
informationshantering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med övriga
SAMFI-myndigheter tagit fram ett generellt metodstöd för ledningssystem för
informationssäkerhet (MSB, 2011). Materialet utgår från de svenska och internationella
standarderna SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002. I metodstödets första analysdel ingår bl a
en Gap-analys som är en övergripande kartläggning över det implementerade skyddet av
informationssäkerhet i organisationen, med direkt koppling till SS-ISO/IEC 27002. En sådan
kartläggning ger kommunerna en bild över det aktuella läget, s.k. nuläge och visar på gapet, dvs.
skillnaden mellan standardens lista med krav/säkerhetsåtgärder och den rådande
säkerhetsnivån i verksamheten (SIS, 2014a; SIS, 2014b).
2.3.1

Gap-analysens innehåll

Gap-analysen innefattar tre huvudaktiviteter
1. Identifiera kunskapskällor
2. Dokumentera nuläget
3. Dokumentera förbättringar
Identifiera kunskapskällor

I denna aktivitet ingår dels att ta fram befintlig dokumentation av policy, riktlinjer, instruktioner
etc. samt övrig systemdokumentation för att få en inblick i vad som redan finns implementerat
och dokumenterat. Dessutom behöver personer utses som kan svara på om checklistans krav
och säkerhetsåtgärder är införda. Dessa personer behöver ha ansvar för, eller kunskap om, de
14 olika områdena som checklistan omfattar. De roller som anges i metodstödet kan vara
säkerhetschef/informationssäkerhetschef, IT-chef, verksamhetschef, utvecklingsansvarig eller
motsvarande. När dokument och roller är utsedda, behöver en plan upprättas för att genomföra
intervjuer med dessa personer i syfte att notera och bedöma den nuvarande säkerhetsnivån.
Dokumentera nuläget

Denna aktivitet innefattar genomgången av checklistans innehåll med intervjupersonerna där de
tillfrågande får ange om de anser att säkerhetsåtgärderna är införda eller inte. Svarsalternativen
är ja, nej, vet ej. Det finns också möjlighet för analysledaren att notera kommentarer till svaren.
Det är viktigt att notera att analysen är en självskattning och det är därför viktigt att de svarande
är ärliga för att få en så realistisk bild som möjligt. Följande områden tas upp i checklistan och
relaterar till kapitelnumren i SS-ISO/IEC 27002:2014.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informationssäkerhetspolicy
Organisation av informationssäkerhet
Personalsäkerhet
Hantering av tillgångar
Styrning av åtkomst
Kryptering
Fysisk och miljörelaterad säkerhet
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Driftsäkerhet
Kommunikationssäkerhet
Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem
Leverantörsrelationer
Hantering av informationssäkerhetsincidenter
Informationssäkerhetsaspekter avseende hantering av verksamhetens kontinuitet
Efterlevnad

I den version av metodstödet och Gap-analysen som finns på www.informationssäkerhet.se
innefattar checklistan 133 säkerhetsåtgärder varav 62 bedöms som kritiska. Dessa åtgärder bör
varje organisation införa som basnivå för att skydda sin information och anses nödvändiga för
att organisationen ska känna förtroende för informationshanteringen (MSB, 2011).
Dokumentera förbättringsåtgärder

Denna aktivitet innefattar analysdelen där en bedömning av svaren görs på en skala mellan 0
och 3 för varje delnivå. Analysledaren kan välja att också använda halvsteg inom varje nivå.
0 = Ingen efterlevnad
1 = Bristfällig efterlevnad
2 = Acceptabel efterlevnad
3 = Stor efterlevnad
Bedömningarna aggregeras sedan uppåt för varje rubriknivå för att sedan få en översiktlig
slutbedömning för varje kapitel.
Efter bedömningen sammanställs en lista över bristerna och en åtgärdslista upprättas där
prioritet, ansvar för att åtgärden införs etc. kan noteras.
2.3.2

Metodval

I överenskommelse med projektets finansiärer och styrgrupp bestämdes att utgångspunkten för
projektet skulle vara att använda MSBs metodstöd för att genomföra en kartläggning av
nuvarande säkerhetsnivå för Skaraborgs kommuner, s.k. Gap-analys. Metoden för Gap-analysen
behöver dock ses över för att få den uppdaterad till senaste utgiven version av standarden samt
mer anpassad till kommunal verksamhet. Arbetet med den så kallade kommunanpassningen
genomfördes tillsammans med en utsedd referensgrupp med två representanter från
Skaraborgs kommuner och tre representanter från övriga kommuner i Västra Götaland.
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3 Genomförande
3.1 Organisation av projektets arbete
Projektet har organiserats i termer av en styrgrupp, en projektgrupp och en referensgrupp.
Styrgruppen bestod av representanter från Västra Götalands kommuner och representant från
Högskolan i Skövde. Projektgruppen bestod dels av en intern grupp med representanter från
Högskolan i Skövde och Skaraborgs Kommunalförbund, dels en extern projektgrupp där förutom
den interna gruppen ytterligare två representanter från Skaraborgs kommuner deltog.
Referensgruppen bestod av representanter från Västra Götalands kommuner.

3.2 Utveckling av uppdaterad metod för kartläggning – Gap-analys
Som tidigare nämnts är Gap-analysen en del av MSBs metodstöd för införande av
ledningssystem för informationssäkerhet (MSB, 2011). Gap-analysen har sitt ursprung från
informationssäkerhetsstandarden SS-ISO/IEC 27002. 2013 genomfördes en omfattande
uppdatering och strukturförändring av standarden internationellt vilket gör att den version som
för närvarande finns på MSB www.informtionssäkerhet.se är föråldrad. Projektgruppen började
därför sitt arbete med att uppdatera Gap-analysen till senaste version av standarden.
I Gap-analysens checklista finns säkerhetsåtgärder som är klassade som kritiska. Även dessa
behövde uppdateras till ny version. För att säkerställa vilka åtgärder som anses vara de kritiska
togs kontakt med författaren till den ursprungliga checklistan i metodstödet. Därefter
diskuterades innehållet i checklistan med projektets referensgrupp utifrån ett
kommunperspektiv för att säkerställa och identifiera kommunrelevanta aspekter. Syftet av med
genomgången var identifiera de kritiska åtgärder som behöver uppfyllas för att kommunerna ska
ha en basnivå för informationssäkerhetsarbetet.
En ytterligare aktivitet i anpassningen till kommunal verksamhet var att identifiera vilka roller
som var bäst lämpade att svara på de olika åtgärdsområdena, då de roller som föreslås generellt
inte alltid motsvarar de roller som finns i en kommunal verksamhet. Minst ett par roller för varje
åtgärdsområde i Gap-analysen identifierades. Motiveringen var att dels få med hela
organisationens syn på och intryck av informationssäkerhetsarbetet, från högsta ledning till
representanter för de utvalda verksamhetsområdena, dels för att kunna genomföra likartade
analyser inom kommunerna i Skaraborg. Genom att inkludera olika nivåer på roller kan också
olika syn på arbetet identifieras och därmed kan en mer realistisk bild av
informationssäkerhetsläget identifieras. Identifieringen av roller gjordes även den i samarbete
med referensgruppen.

3.3 Kartläggningen
I arbetet med utvecklingen av metoden för Gap-analys ingick även i projektet att genomföra en
pilottest av analysen hos femton kommuner i Skaraborg. För att avgränsa omfattningen
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fokuserades kartläggningen på ett urval av kommunernas verksamhet, nämligen
skola/utbildning, hälso- och sjukvård samt social verksamhet. Dessa verksamhetsområden
valdes p.g.a. att de är samhällskritiska och har en viss koppling till informationssäkerhet. Noteras
bör att kommunernas hela verksamhet behöver inkluderas för att få en full täckning av
säkerhetsnivån i kartläggningen.
Ett av målen med kartläggningen är att även bidra till att Västra Götalands kommuner påbörjar
sitt arbete med att införa ledningssystem för Informationssäkerhet.
Projektets arbete strukturerades i tre större faser (se figur 2).

Figur 2 Projektets faser

3.3.1

Planering

Under planeringsstadiet har arbete skett såväl inom projektets organisation (forskare och
referensgrupp) som i de deltagande kommunerna. Projektgruppen med forskarna i spetsen
uppdaterade metodstödet och förberedde genomförandet av Gap-analysen i projektet genom
att utveckla checklistan och iordningställa grundmaterialet inför varje besök. För att skydda
deltagande kommuner och säkerställa att materialet inte kunde identifieras av obehöriga
tilldelades varje kommun en identifierare bestående av en bokstav och en siffra som
genomgående användes under arbetet med insamlat material. Nyckeln till översättningen
förvarades oåtkomlig för obehöriga. Baserat på tillgängliga datum gjordes också en planering av
kommunbesöken genom att utse analysledare för varje besök. Av effektivitetsskäl planerades
besöken i två parallella spår. Varje identifierad roll och frågeområde tilldelades ett tidspass.
Beroende på roll och mängden frågor sattes tiden till förfogande till mellan 30 och 90 minuter.
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Kommunernas förarbete bestod i att förbereda organisationen för besöket. Detta inkluderade
att utse kontaktperson/ansvarig för varje kommun, identifiering av personer i efterfrågade
roller, samt schemaläggning av besöken under veckorna 35-43. Inför besöken fick varje kommun
också i uppdrag att samla ihop och skicka in relevanta dokument där olika aspekter av
informationssäkerheten fångats. All administration och kontakt mellan forskare och
kommunerna skedde genom VästKoms e-samordnare.
3.3.2

Genomförande av kartläggning

Varje kommunbesök genomfördes av en eller två analysledare från Högskolan i Skövde.
Analysledaren gick igenom materialet tillsammans med utsedda roller, där varje säkerhetsåtgärd
fick ett sifferresultat (0-3) och kommentarer noterades kring åtgärderna. En del
säkerhetsåtgärder togs upp med flera roller, medan andra tydligare dedikerades till en specifik
roll. Under besöken antecknade analysledaren även kommentarer och observationer för
respektive kommun. Dessa anteckningar kompletterade det övriga materialet i analysarbetet,
såväl bedömning som resultatsammanställning och åtgärdsförslag.
3.3.3

Efterarbete

Efter besöket gick analysledaren igenom materialet och sammanställde resultaten för respektive
kommun, från delkapitelnivå till huvudkapitelnivå. I de fall olika roller angivit olika svar på de
påståenden som gjordes, eller om bedömningen inom ett delkapitel varierade gjorde
analysledaren en samlad bedömning av resultaten. Denna bedömning fördes sedan in i en mall
samt sammanställdes visuellt i tabeller. Baserat på de brister som identifierats skapades en
primär åtgärdslista. Åtgärderna täckte inte samtliga brister, utan fokuserade på de stora
övergripande åtgärderna som ger störst effekt på informationssäkerhetsarbetet. En
kommunspecifik rapport skapades för varje kommun där förslag till åtgärder och gjorda
observationer nedtecknades. Dessa rapporter skickades sedan med rekommenderad post till
respektive kommun.
En samlad bedömning av det generella resultatet genomfördes och presenteras i denna
rapport. Bedömningen täcker samtliga kommuner på ett avidentifierat sätt så att ingen enskild
kommun kan identifieras. Därefter genomfördes en generell analys över det sammantagna läget
av informationssäkerhetsarbetet hos de femton kommunerna och presenteras nedan i kapitel 5.
Gap-analysen är en metod som inte är avsedd för att jämföra mellan verksamheter, utan för att
mäta och bidra till individuella verksamheters utveckling. Projektgruppen har därför inte gjort en
identifierad jämförelse mellan deltagande kommuner, utan betonat för desamma att de endast
jämför med sig själva och bör se till sitt eget resultat och var de vill sträva när de planerar och
genomför åtgärder.
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4 Resultat metodutveckling
Nedan presenteras resultatet av metodutvecklingsarbetet som finns beskrivet i avsnitt 2.3. Dels
uppdateringen av checklistans innehåll i Gap-analysen, dels vilka roller som behöver intervjuas
för respektive delområde anpassat till kommunal verksamhet, dels beskrivning och utveckling av
ett förenklat IT-stöd.

4.1 Utveckling av innehållet i Gap-analysen
Som tidigare nämnts uppdaterades den befintliga checklistan för Gap-analys baserat på SSISO/IEC 27002:2014 samt identifierades kritiska åtgärder som stämdes av med svensk expert
inom området. Således har innehållet säkerställts i syfte att ha en aktuell Gap-analys i studien.
Figur 3 visar ett urklipp från kap 5 och 6 i analysmaterialet på vilka åtgärdersområden (angivna i
röd text) som är kritiska samt antalet åtgärder/frågor per respektive område.

Figur 3 Urklipp från dokument med identifierade kritiska åtgärder angivna i röd text

Hela listan med identifierade kritiska åtgärder finns som bilaga 1.

4.2 Anpassning av Gap-analysen till kommundomän
Gap-analysen är omfattande, men en vanlig avgränsning är att enbart fokusera på de delar som
är benämnda såsom “kritiska”. I samråd med referensgruppen diskuterade hur en anpassning av
materialet kunde ske för domänen. Referensgruppen kom fram till att de åtgärder som
nationellt bedömts som kritiska för en basnivå av informationssäkerhetsarbetet behöver ingå
även för kommunen samt att ytterligare fyra åtgärdsområden ansågs som kritiska med
beaktande av de förutsättningar som finns i kommunal verksamhet, och således skulle tas med i
kartläggningen. Dessa fyra områden var:
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9.3.1

Användning av konfidentiell autentiseringsinformation

16.1.3 Rapportering av svagheter gällande informationssäkerhet
18.1.3 Skydd av dokumenterad information
18.2.2 Efterlevnad av säkerhetspolicy, regler och standarder
Utifrån arbetet med att identifiera vilka roller som bäst lämpades att svara på de olika
kartläggningsområdena presenteras resultatet nedan i tabell 1. Det bör noteras att rollen som
verksamhetschef kan motsvaras av förvaltningschef, sektorchef eller liknande då just den rollen
varierar mycket beroende på vilken organisationsstruktur kommunerna valt att utgå ifrån. Det är
dock väsentligt att få fram den roll som har ett tydligt verksamhetsansvar för den
verksamhetsgren som ska analyseras. Ibland kan det därför vara nödvändigt att inkludera även
underliggande chefer om sådana finns för att få fram en helhetsbild över ansvaret avseende
specifikt kartläggningsområde.
Tabell 1 Identifiering av roller anpassade för kommunal verksamhet

Analyskapitel

Fördelning av roller enligt kommunanpassning

5 Informationssäkerhetspolicy
5.1 Ledningens inriktning för
informationssäkerhet

Kommunchef, ansvarig infosäk (motsv.)

6 Organisation av informationssäkerhetsarbetet
6.1 Intern organisation

Kommunchef, ansvarig infosäk (motsv.), verksamhetschefer
(motsv.)

6.2 Mobila enheter och distansarbete

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, ansvarig infosäk, jurist,
medarbetare

7 Personalsäkerhet
7.1 Före anställning

Personalchef, verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, PULombud (motsv.), medarbetare

7.2 Under anställning

Personalchef, verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, PUL
ombud (motsv.), medarbetare

7.3 Avslut eller ändring av anställning

Personalchef, verksamhetschefer (motsv.) IT-chef, PUL
ombud (motsv.), medarbetare

8 Hantering av tillgångar
8.1 Ansvar för tillgångar

Kommunchef, verksamhetschefer (motsv.), jurist, Pul-ombud
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Analyskapitel

Fördelning av roller enligt kommunanpassning
(motsv.), IT-chef, ansvarig infosäk

8.2 Informationsklassning

Verksamhetschefer (motsv.), ansvarig infosäk

8.3 Hantering av lagringsmedia

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef

9 Styrning av åtkomst
9.1 Verksamhetskrav för styrning av
åtkomst

Verksamhetschefer (motsv.), ansvarig infosäk

9.2 Hantering av användaråtkomst

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, IT-tekniker

9.3 Användaransvar

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, medarbetare

9.4 Styrning av åtkomst till system och
tillämpningar

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, IT-tekniker

10 Kryptering
10.1 Kryptografiska säkerhetsåtgärder

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, ansvarig infosäk

11 Fysisk och miljörelaterade säkerhetsåtgärder
11.1 Säkra områden

Säkerhetsansvarig - fysisk säkerhet, verksamhetschefer
(motsv.)

11.2 Utrustning

Säkerhetsansvarig - fysisk säkerhet, verksamhetschefer
(motsv.)

12 Driftsäkerhet
12.1 Driftsrutiner och ansvar

Verksamhetschefer (motsv.), ansvarig infosäk, IT-chef, ITtekniker,

12.2 Skydd mot skadlig kod

IT-chef, IT-tekniker, ansvarig infosäk

12.3 Säkerhetskopiering

IT-chef, IT-tekniker, ansvarig infosäk

12.4 Loggning och övervakning

IT-chef, IT-tekniker, ansvarig infosäk

12.5 Styrning av driftsystem

IT-chef, IT-tekniker, ansvarig infosäk

12.6 Hantering av tekniska sårbarheter

IT-chef, IT-tekniker, ansvarig infosäk

12.7 Överväganden gällande revision av
informationssystem

Verksamhetschefer (motsv.), ansvarig infosäk, IT-chef
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Analyskapitel

Fördelning av roller enligt kommunanpassning

13 Kommunikationssystem
13.1 Hantering av nätverkssäkerhet

IT-chef, nätverkstekniker

13.2 Informationsöverföring

IT-chef, nätverkstekniker

14 Anskaffning, utveckling och underhåll av system
14.1 Säkerhetskrav på
informationssystem

Verksamhetschefer (motsv.), verksamhetsutvecklare/ITsamordnare, ansvarig infosäk, inköpsansvarig (upphandling)

14.2 Säkerhet i utvecklings- och
supportprocesser

IT-chef, verksamhetsutvecklare/IT-samordnare, IT-tekniker

14.3 Testdata

IT-chef, IT-tekniker

15 Leverantörsrelationer
15.1 Informationssäkerhet i
leverantörsrelationer

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef, inköpsansvarig
(upphandling)

15.2 Hantering av leverantörers
tjänsterelevans

Verksamhetschefer (motsv.), IT-chef

16 Hantering av informationssäkerhetsincidenter
16.1 Hantering av informationssäkerhetsincidenter och förbättringar

IT-chef, ansvarig infosäk, IT-tekniker

17 Informationssäkerhetsaspekter avseende av verksamhetens kontinuitet
17.1 Kontinuitet för
informationssäkerhet

Verksamhetschefer (motsv.), ansvarig infosäk, IT-chef

17.2 Redundans

IT-chef, ansvarig infosäk

18 Efterlevnad
18.1 Efterlevnad av juridiska och
avtalsmässiga krav

Verksamhetschefer (motsv.), jurist, Pul ombud (motsv.)

18.2 Granskningar av
informationssäkerhet

Kommunchef, verksamhetschefer, jurist, Pul-ombud (motsv.),
ansvarig infosäk, IT-chef

18

4.3 Utveckling av IT-stöd
I projektet ingick även att påbörja utveckling av ett förenklat IT-stöd för arbetet med Gapanalysen.
4.3.1

Målsättningen med utvecklingen av IT-stöd

Att genomföra en gapanalys samt presentera dess resultat är en omfattande och tidskrävande
process. En möjlighet att underlätta arbetet var att se vilka möjligheter som finns för att
utveckla ett IT-stöd. Projektgruppen började analysera befintliga program som används inom
området. Tyvärr fanns det inte tydligt något färdigt uppdaterat verktyg som är kravställt enbart
för Gap-analyser. Målsättningen med arbetet blev därför att översätta befintlig åtgärdslista från
Gap-analysen till ett IT-stöd i syfte att förenkla genomförandet samt att presentera ett
övergripande och tydligt resultat utifrån analysen.
4.3.2

Förarbete

Arbetet började med att göra en forskningsutblick för att få en bild av analysarbetet med
informationssäkerhet internationellt och nationellt. Syftet var att identifiera krav som kan ligga
till grund för ett IT-stöd. En kombination av litteratur och intervju med personer som arbetar
inom området låg till grund för kravställning av IT-stödet. Även om kraven till början var väldigt
få och begränsade analyserades vilka verktyg som kan användas för att konstruera ett förenklat
IT-stöd.
4.3.3

Resultat forskningsutblick

Enligt forskning internationellt saknas det IT-stöd som är specialiserade för Gap-analyser. Istället
utvärderas informationssäkerhet från ett identifierat område, exempelvis kryptering, virus,
personalsäkerhet m.m. Utvärderingen sker främst genom arbetsgrupper som utför intervjuer
där verktyg som matriser, policyer och mindre enkäter används. Nationellt utvärderades ett fåtal
egenutvecklade och enkla verktyg, excelark och hemsidor, som använts vid Gap-analyser.
Eftersom verktygen är begränsade och innehåller flera brister blir det svårt att veta vad IT-stödet
ska fylla för funktion, mer än att underlätta genomförandet av analysen samt att presentera ett
resultat, utan att frångå standarden som checklistan i Gap-analysen är baserad på (Behnia
m.fl.,2012; Lopes & Oliveira, 2015; Solms, 2012: T & Yuah, 2014).
4.3.4

Checklistan

Ett verktyg som användes för att översätta åtgärderna från checklistan var att använda ett
enkätverktyg från SurveyMonkey. De tillhandahåller en molntjänst som lagrar enkäter som kan
skickas ut till specifika intressenter. Eftersom enkäten finns tillgänglig på en hemsida och där
svaren lagras hos tredje part, anonymiseras enkäten genom att använda ett kodsystem för
respektive kommun som ska besvara enkäten. I SurveyMonkey lagras alla frågor från Gapanalysen i olika enkäter som är riktade till olika kommuner. Svar från enkäten lagras hos
SurveyMonkey och är endast tillgänglig för kontot som skapade enkäten. Även om
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SurveyMonkey är mycket omfattande saknas möjlighet att på ett bra sätt analysera
resultatsvaren på det sätt som krävs i en Gap-analys. Resultaten från SurveyMonkey laddas ned
som en excellfil och används som input till IT-stödets egenutvecklade excellfil.
4.3.5

Analys av utvecklingsarbetet

För att på ett övergripande sätt se resultaten från SurveyMonkey skapades en excelfil som
hanterar alla svar och presenterar data i ett diagram för respektive kapitel enligt Gap-analysens
upplägg. Excelfilen använder SurveyMonkeys genererade excelfil för att se vilka frågor som är
besvarade. Alla detaljfrågor och dess svar som är besvarade markeras med siffran 1. En
obesvarad fråga eller svar är markerad med siffran 0. Nästa steg är att identifiera varje
delkapitelnivå (0 – 3, oacceptabel risk – mycket liten risk) genom att se i vilket fält siffra 1
hamnade. Detta ligger som input för ett stapeldiagram som presenterar nivån för respektive
kapitel, vilket ger en god överblick.
4.3.6

Erfarenheter av utvecklingsarbetet

Att konstruera ett komplett IT-stöd är ett mycket stort och omfattande projekt som kräver
avsevärd tid och stora resurser. Några av de erfarenheter och krav som identifierats under
arbetets gång är följande:
Data insamling

Ett IT-stöd kan förenkla datainsamling om det används på rätt sätt. En viktig faktor att ta hänsyn
till är att behålla närvaron och kontakten under intervjun med respondenten. Det är inte alltid
enkelt att följa checklistans uppbyggnad då många frågor i tur och ordning inte berör
respondentens område. För att undvika ett onödigt navigationsmoment i verktyget bör det på
förhand gå att förbereda intervjun genom att erhålla förslag på eller välja frågor som är
relevanta för respektive respondent och område, exempelvis vilka frågor bör ställas till en ITchef osv?
Komplexitet kring IT-stöd

Att införa ett IT-stöd som kan användas för att genomföra en Gap-analys sätter höga krav på
detaljer som användare normalt tar för givet. Eftersom storleken på checklistan är omfattande
måste verktyget stödja navigationsmöjligheter som underlättar och fungerar även när något
oväntat händer. Det är önskvärt att det finns en spårbarhet som visar vilka åtgärder som är
bedömda, när de bedömdes och vem som gjorde bedömningen. Detta ställer krav på IT-stödet
att det finns restriktioner på att rätt användare har tillgång till rätt frågor samt om det ska finnas
möjlighet att ändra på bedömningen. Eftersom den information som lagras är relativt känslig
måste det finnas krav på hur informationen ska hanteras och användas. Detta beror främst på
vad informationen ska användas till och vilket syfte den har för framtida arbete. Det är inte helt
enkelt att se den fulla nyttan med att samla in informationen i en gemensam databas, vilket
ifrågasätter hela IT-stödets nytta och användbarhet.
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Även om ett IT-stöd kan underlätta processen att genomföra en Gap-analys samt presentera
dess resultat är det inte enkelt att identifiera krav som uppfyller alla förväntningar. Ett förenklat
IT-stöd är en första start för att kunna identifiera behov samt kravställa ett större och mer
komplett IT-stöd.
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5 Resultat kartläggning – Gap-analys
I detta avsnitt presenteras det sammantagna resultatet av de femton deltagande kommunerna i
kartläggningen. Att göra en exakt jämförelse mellan kommunerna är inte att rekommendera av
flera orsaker. Dels bygger kartläggningen på en självskattning vilket medför att det beror helt
upp till de svarande vad resultatet blir. Dels är det många roller som är med och svarar med
olika ansvars- och kunskapsområden vilket inte alltid är direkt jämförbart kommunerna emellan.
Dessutom har det varit olika analysledare i de respektive kommunerna vilket också kan medföra
vissa skillnader i bedömningarna. Här bör dock noteras att skillnaderna mellan olika
analysledares bedömningar oftast inte skiljer sig mer åt än 0,5 p för respektive delfråga (MSB,
2011).
Däremot kan en jämförelse göras i bemärkelsen att identifiera trender i resultatet. Det finns en
tydlig trend att nivån generellt är låg (1,2). Det finns också områden som tydligt sticker ut där
bristerna är gemensamt påtagliga.
Figur 4. presenterar den sammantagna bilden över kartläggningens resultat för de
femton Skaraborgs kommuner. Bedömningens graderingsnivåer är motsvarande de som
beskrivs i avsnitt 2.3.1.
Maxvärde: 3
Normvärde: 2
Kommunernas genomsnitt: 1,2
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Figur 4. Sammanställt genomsnittligt resultat per respektive kommun

Sammantaget bedöms kommunerna i Skaraborg ha betydande brister avseende sitt
systematiska informationssäkerhetsarbete. Två kommuner ligger runt acceptabel nivå medan de
övriga samlas runt nivå 1. Det är viktigt att notera att innehållet i kartläggningen endast
innefattar de kritiska åtgärderna från checklistan vilket anses, som tidigare nämnts, som
nödvändiga för att ha ett förtroende i organisationen för informationshanteringen. Dessutom
finns det också stor variation av kommunernas starkare och svagare områden. Att två
kommuner exempelvis fått samma värde på bedömningen innebär inte att deras situation är
jämförbar. De kan vara starka och svaga inom helt olika områden.
Om man därefter studerar varje kapitelområde för sig, ser genomsnittsvärdena i de analyserade
kommunerna ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Gemensamt resultat per kapitelområde
Informationssäkerhetspolicy

0,8

Organisation av informationssäkerhet

0,9

Personalsäkerhet

1,1
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Hantering av tillgångar

0,9

Styrning av åtkomst

1,7

Kryptering

0,2

Fysisk och miljörelaterade säkerhet

1,6

Driftsäkerhet

1,4

Kommunikationssäkerhet

1,9

Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

1,3

Leverantörsrelationer

1,2

Hantering av informationssäkerhetsincidenter

0,8

Informationssäkerhetsaspekter avseende hantering av verksamhetens kontinuitet

1,1

Efterlevnad

1,2

Utifrån ovanstående listas nedan de övergripande bristerna samt även de områden där
kommunerna generellt ligger bättre till. En mer utförlig diskussion kring dessa brister och styrkor
ges i kap 6.
Övergripande brister
•
•
•
•
•
•
•
•

Avsaknad av informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument i flera kommuner
Otydlig organisation och ansvar av informationssäkerheten
Låg kompetensnivå inom informationssäkerhet - formaliserad utbildning saknas
Värdering och klassificering av informationstillgångar utifrån aspekterna konfidentialitet,
riktighet och tillgänglighet är otydliga eller saknas helt.
Avsaknad av regler för kryptografiska säkerhetsåtgärder i stort antal kommuner
Processer för incidenthantering är otydliga eller saknas helt
Otydlig koppling till informationssäkerhet i kommunernas kontinuitetshantering
Obefintlig granskning av efterlevnaden

Övergripande styrkor
•
•
•

Kommunikationssäkerhet och mer specifikt nätverkssäkerheten har en acceptabel nivå.
Styrning och åtkomst till system och tillämpningar
Fysisk säkerhet - övervägande acceptabelt fysiskt skalskydd

Ovanstående resultat relaterar i stora delar även till den bild av informationssäkerhetsarbetet i
kommuner på nationell nivå som MSB tagit fram i en enkätstudie som publicerades i november
2015 (MSB, 2015). Där framkommer att många av Sveriges kommuner har brister i sitt
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systematiska arbete med informationssäkerhet. Där anges bristområden som policy och
styrande dokument, ansvar och roller, leda och samordna informationssäkerhetsarbetet,
informationsklassning, utbildning och kompetensutveckling, för att nämna några områden.

25

6 Analys och diskussion
Nedan görs en sammanfattande analys över dels metodutvecklingen samt resultatet av
kartläggningen i de femton kommunerna.

6.1

Metod för kartläggning – Gap-analys

Gap-analysen är ett relativt komplicerat verktyg att arbeta med. Den baseras på en
internationellt överenskommen standard och kan därför inte justeras enligt eget tycke. Det
kräver också att analysledaren har en gedigen grundkunskap och förståelse för ämnet
informationssäkerhet, så att vederbörande kan förklara bakgrunden till åtgärderna och vad det
är de syftar till. En del i detta är det komplicerade språket, vilket också flera av kommunerna har
lyft fram som ett problemområde när det gäller Gap-analysen. Balansgången mellan vad som
kan anpassas och vad som måste behållas är skör och svår så att resultatet verkligen kan sägas
vara enligt standarden samtidigt som det är anpassat och förståeligt för dem som ska använda
det. Hanteringen av språket är en utmaning och inte så enkel att lösa.

6.2 Kartläggningen i kommunerna
Resultatet av kartläggningen visar att många av kommunerna har brister avseende arbetet med
informationssäkerheten. Endast två av femton kommuner når en acceptabel nivå. En
grundläggande orsak är att det inte finns ett systematiskt arbete med informationssäkerhet hos
kommunerna. Även om resultatet kan anses nedslående generellt är viktigt att notera att
resultatet inte betyder att inget görs i kommunerna avseende informationssäkerhetsarbetet.
Det finns helt klart både eldsjälar och verksamhetsområden i kommunerna som tar ett stort
ansvar och ser till att det dagliga arbetet fungerar på ett oftast tillfredsställande sätt.
Kartläggningen med hjälp av Gap-analysen fokuserar på det systematiska informationssäkerhetsarbetet som ställer krav på formaliserade dokument, rutiner och processer för hela
kommunens informationshantering.
I kartläggningen har främst verksamhetsområdena vård och omsorg, socialtjänst samt utbildning
varit i fokus. Vård och omsorg samt socialtjänst har en tendens till större medvetenhet kring
informationssäkerhet och hantering av information än på utbildningssidan.
6.2.1

Trendspaning av övergripande brister

Informationssäkerhetspolicy, organisation och ansvar

Mer än hälften av kommunerna saknar en informationssäkerhetspolicy som visar på ledningens
viljeriktning avseende informationssäkerhetsarbetet samt ytterligare riktlinjer och anvisningar.
Det kan finnas dokument som täcker delar, men det är ovanligt med en policy som tydligt lyfter
fram ledningens viljeriktning och engagemang. Det saknas även en formell organisation kring
informationssäkerhet med ansvarsroller på både överliggande ledningsnivå och delegerat ner i
verksamheten i flertalet kommuner. Detta innebär att fundamentet för ett systematiskt
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informationssäkerhetsarbete saknas då arbetet inte ligger på tillräckligt hög strategisk nivå,
vilket är en förutsättning för kvalitet. Det finns dessutom oklarheter kring vem som ska driva
denna typ av arbete i en politisk styrd organisation. Detta betyder dock inte att inget arbete görs
inom informationssäkerhetsområdet i kommunerna, men arbetet utgår inte från formella
dokument och är inte systematiskt genomfört vilket gör arbetet mer beroende av enskilda
individers engagemang.
Hantering av informationstillgångar

Det finns ofta en viss medvetenhet avseende hantering av information i kommunernas
verksamheter i och med att man jobbar med kommunikation generellt, och har vissa typer av
kategoriseringar som sekretess, planer för dokumenthantering, arkivering etc. Det saknas dock
identifiering och klassificering av informationstillgångar från ett informationssäkerhetsperspektiv. Vilken information är skyddsvärd och vilken nivå av skydd behövs? Här
behövs medvetenhet för hur all viktig information ska hanteras för att uppnå aspekterna
tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet. Som exempel kan anges att det ofta i kommunerna
finns systemägare utsedda men inte informationsägare vilket är ett tecken på att kommunerna
fokusera mer på den digitala informationen (systemtänk) istället för att inkludera all information
i ansvarsrollen oavsett digital eller manuell hantering.
Låg kompetensnivå inom informationssäkerhet

Många av de kartlagda bristerna har en tydlig koppling till bristen av medvetenhet och
kompetens inom informationssäkerhetsområdet som helhet. Detta gäller alla nivåer av personal
och enheter, allt från chefsroller till medarbetare samt specifika verksamhetsområden till ITenhet. Som tidigare nämnts finns en viss medvetenhet inom vård- och socialområdet framförallt
kring personuppgiftshantering (PUL) och sekretessfrågor men för övrigt är
säkerhetsmedvetenheten låg avseende informationshanteringen. I de fall utbildning finns, är
den i stort sett uteslutande i form av utbildning för nyanställda, men ofta frånvarande vid intern
befordran/ändring av tjänst samt som ett löpande inslag vid kompetensutveckling på bredd. En
genomarbetad utbildningsplan för att bygga upp en informationssäkerhetskompetens och i
förlängningen en säkerhetskultur inom kommunens verksamhet är därför nödvändig.
Regler för kryptografiska åtgärder

Detta är det delområde som har fått den allra lägsta bedömningsnivån. Området kan ses som
mycket tekniskt och svårbegripligt, men vad kartläggningen visar på är om verksamheterna har
förstått och själv beslutat kring vilken information som behöver, eller inte behöver krypteras och
konsekvenserna av detta. Kryptering som säkerhetsåtgärd har nära koppling till hanteringen av
informationstillgångar för att kunna bestämma vilken skydd informationen behöver. Kryptering
är en central säkerhetsåtgärd i informationssäkerhetsarbetet och det är av stort värde för
kommunerna att ha en förståelse för vad konsekvensen av kryptering, eller brist på kryptering
blir. Exempelvis kan en bristande nyckelhantering inom krypteringsområdet innebära att all
information som är krypterad blir permanent oåtkomlig. Att således inte ha noggrann koll på vad
som krypteras, och hur, kan potentiellt således ligga bakom en mycket stor och oåterkallelig
informationsförlust, även om den krypterade informationen finns kvar.
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Hantering av informationssäkerhetsincidenter

Informationssäkerhetsincidenter förekommer, men många kommuner har brister i ansvar och
rutiner för sådana incidenter. Särskilt gäller detta rapporteringsrutiner, kompetensfrågor och
kontaktfrågor. Anställda är inte säkra på vem de ska rapportera till och vilken kontaktpunkten
är, samtidigt som det ofta inte finns enhetliga rutiner för hur incidenterna ska hanteras och
åtgärdas. I detta ligger också brister i gemensamma rutiner för utvärdering av
informationssäkerhetsincidenter.
Kontinuitetsplanering för informationssäkerhet

Ett systematiskt och övergripande kontinuitetsarbete för informationssäkerhet saknas i de flesta
fall. Om det finns är det endast som inslag i de generella kontinuitets- eller krisplaner för
kommunerna, men ett helhetstänk där informationssäkerhet är en integrerad del av dylika
planer saknas i de flesta fallen. Detsamma gäller för efterlevnad och kontroll av att arbetet sker
som det föreskrivits i planerna. Här är det viktigt att lyfta fram att kontinuitetarbetet inte enbart
handlar om formella dokument. Det är också ett område där övning måste ske för att säkerställa
att det verkligen fungerar när något händer.
Leverantörsrelationer

Varje kommun behöver hantera ett stort antal leverantörsrelationer. Resultatet visar att många
kommuner påvisar brister i processen för hantering av leverantörsrelationerna. I många fall görs
exempelvis inte några bakgrundskontroller, eller kontroller av hur leverantörernas
säkerhetsarbete ser ut. Det finns en osäkerhet kring till exempel om verksamhetssystem som
köps in ligger på molntjänster eller inte, hur personuppgifter som leverantörerna får tillgång till
hanteras och var servrarna ligger. Var informationen befinner sig, rent fysiskt, påverkar vilket
lagrum som berörs och ägarskap av information. I många kommuner sker inte någon uppföljning
på att arbetet som beställts faktiskt har genomförts, vilket gäller allt från små lokala
leverantörer som hanterar delar av kommunernas verksamheter under mycket lång tid, till
mycket stora utländska multinationella företag. Detta medför att det också finns brister i
uppfyllande av säkerhetskrav i leverantörsavtalen, t ex regler för tillåten användning av
information samt eventuella krav på bakgrundskontroll av leverantörer, leverantörens
skyldigheter att regelbundet leverera rapport om säkerhetsåtgärdernas verkan samt
skyldigheten att uppfylla kommunens definierade säkerhetskrav. Det är tydligt att kommunerna
med sin mångfacetterade verksamhet och många anställda, har en ojämn relation med många
av sina systemleverantörer. De är utlämnade till de funktioner som leverantörerna vill erbjuda i
sina system, snarare än att de krav kommunerna har uppfylls av leverantörerna. Detta är en
fråga som är svår att adressera för den individuella kommunen, men med en bredare
användning av ett strukturerat informationssäkerhetsarbete hos kommunerna, kan krav ställas
från allt fler av kommunerna och på det sättet jämna ut förhållandet mot leverantörerna något.
Utlämning av funktioner men inte ansvar

Många av Skaraborgs kommuner är av mindre storlek och har därför behov av att samarbeta
med andra kommuner för att underlätta t ex driften av IT, samt för att få kvalitet på arbetet men
även för att få resurserna att räcka till. Det är dock viktigt att notera att det egna ansvaret för
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informationen inte får tappas bort. Hanteringen av information blir fortfarande en strategisk och
viktig i fråga inom kommunen. Kommunen bibehåller ansvaret för informationen även om
hanteringen till stora delar sköts av någon annan. Detta kräver en hel del i avtalsskrivningen
mellan kommunerna och mellan kommunerna och deras övriga samarbetspartners. Vad ingår,
vad ingår inte? Även här behöver säkerhetskrav lyftas upp i avtalen så att informationen och
dess infrastruktur kan nå samma nivå på säkerhet som skulle ha ställts om den varit kvar i egen
regi. Det kan upplevas tryggt att lita på någon annan men varje kommun behöver säkerställa vad
som ingår eller inte.
Befintliga system styr arbetet

De produkter och tjänster som köps in från leverantörer får ofta styra säkerhetskraven i
systemen. Kommunerna inte har ofta inte tillräcklig kompetens att kravställa annorlunda.
Många av kommunerna är dessutom för små för att få gehör för sina säkerhetskrav hos
leverantörerna om dessa krav enbart ställs av enskilda kommuner.
Gapet mellan IT och verksamhet

Ytterligare ett bristområde som tydligt framkommit under kartläggningen är gapet mellan IT och
verksamhet. De olika verksamhetsgrenarna i kommunerna anser och förväntar sig ofta att ITenheten har hand om och tar ansvar för många av de säkerhetsfrågor som egentligen är
kopplade till verksamheten, samtidigt som IT-enheten menar att de enbart är utförare av ITtjänster och inte har kunskapen att förstå verksamhetens krav och behov på det sätt som
verksamheten förväntar sig. Dessutom framkommer ofta från IT-enheterna att de inte heller har
befogenheten att ta dessa beslut. Detta är ett generellt problem och inte specifikt på något sätt
för just informationssäkerhetsarbetet men det blir tydligt att denna typ av förståelsebrist mellan
IT och verksamhet får en klar påverkan på nivån av säkerhetsarbetet.
6.2.2

Trendspaning avseende övergripande styrkor

Kommunikationssäkerhet

Det delområde som kommunerna helt klart har en acceptabel nivå på är
kommunikationssäkerheten och då mer specifikt nätverkssäkerheten. Detta beror i hög grad på
att flera av kommunerna har jobbat utifrån BITS (Basnivå för IT-säkerhet) som var den tidigare
vägledningen för informationssäkerhet från MSB. Utmärkande för BITS är att där betonas
systemtänket mer än information i allmänhet. Till exempel tydliggörs inte den formella
organisationen kring informationssäkerhet med ansvarsroller på både överliggande ledningsnivå
och delegerat ner i verksamheten. Inte heller tydliggörs hur informationstillgångar ska hanteras.
Det är dock intressant att konstatera att en sådan vägledning ändå gett resultat i ITsäkerhetsarbetet då dessa delområden i kartläggningen generellt ger kommunerna högre
värden på dessa områden.
Styrning av åtkomst till system och tillämpningar

Styrning av åtkomst till system har för många kommuner fått en acceptabel nivå. Detta beror till
stor del på att systemen erbjuder funktioner för att tillämpa olika nivåer av åtkomst. Denna
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styrka är till viss del dubbelbottnad då styrningen dels relaterar mer till systemens möjligheter
än verksamhetens behov av styrning av åtkomst, dels varierar beroende på verksamhetsområde.
Exempelvis har systemen för vård och social verksamhet betydligt fler möjligheter till styrning av
åtkomst medan exempelvis system på utbildningsområdet inte har det i samma utsträckning.
Återigen är det verksamheten som ska sätta upp kraven för styrning av åtkomst utifrån
informationens värde och behov av skydd och därmed ställa dessa krav vid anskaffning av
system.
Fysisk säkerhet - skalskydd

Även den fysiska säkerheten för information har fått en acceptabel nivå för många kommuner.
Detta beror till stor del på att det fysiska skyddet innefattar inte enbart skydd av information
utan även personer och andra resurser hos kommunen. Det fysiska säkerhetsarbetet hanteras
ofta på en mer övergripande nivå med ansvar hos roller som säkerhetssamordnare eller
personer hos teknisk förvaltning som tar ett helhetsansvar för det fysiska skyddet av
kommunens resurser. Detta får en påverkan även på skyddet av information vilket är bra men
det är viktigt att påpeka att det finns delar inom det fysiska skyddet som har en direkt påverkan
på information och som behöver beaktas specifikt. Exempelvis har de flesta kommunerna ett
tillfredsställande fysiskt skydd vad gäller serverhallar, reservsresurser etc. medan utrymmen
som t ex kopplingsskåp för nätverken kan vara exponerade och åtkomliga på ett mycket
bristfälligt sätt.
6.2.3

Förslag på förbättringsåtgärder - sammantaget

Nivån på det systematiska arbetet med informationssäkerheten i de analyserade kommunerna
får anses vara bristfällig. Mycket arbete återstår. Som tidigare nämnts så pågår det mycket
arbete kring informationssäkerhet i kommunerna och resultatet av kartläggning kan därmed
upplevas överraskande för vissa. Därför är det viktigt att betona att kartläggning visar på nivån
av det systematiska arbetet vilket innebär krav på organisatorisk styrning och tekniska lösningar
för att kunna skapa en informationssäkerhet som motsvarar verksamhetens behov.
Nedan presenteras förslag på förbättringsåtgärder som kan ses som gemensamma utifrån den
sammantagna analysen och där stora möjligheter finns till samverkan kommuner emellan för att
underlätta utvecklingsarbetet med informationssäkerhet i kommunerna.
•
•
•

Upprätta informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument relaterade till
informationssäkerhet i de kommuner som saknar dessa dokument.
Organisera informationssäkerhetsarbetet genom att definiera och tilldela ansvar för
informationssäkerheten.
Inför utbildningsinsatser i informationssäkerhet för både medarbetare och ledning i syfte att
höja säkerhetsmedvetenheten och skapa en långsiktig säkerhetskultur i verksamheten. Det
är värt att notera vikten av att inte enbart ha någon form av utbildning för nyanställda utan
regelbundet utbilda befintliga medarbetare, inte minst vid byte av roller inom
verksamheten.
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•
•
•
•

Värdera och klassificera kommunens viktiga informationstillgångar utifrån aspekterna
tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.
Upprätta regler för användning av kryptografiska säkerhetsåtgärder där sådana är
tillämpliga.
Identifiera informationssäkerhetskrav och regelverk för hantering av leverantörsrelationer.
Upprätta regelverk och processer för incidenthantering.

Förslagen till förbättringsåtgärder som angetts ovan bör kunna vara en hjälp för att starta upp
arbetet med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommunerna och då främst i form
av införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet.
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7 Fortsatt arbete
Utifrån ovanstående resultat ges nedan några förslag till områden där fortsatt arbete behövs.
Dels presenteras förslag på fortsatt arbete av metoden för genomförande av en Gap-analys, dels
ges förslag på områden som kommunerna kan samverkan kring vad gäller införande av ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete. Slutligen presenteras också kort hur forskargruppen
kommer att arbeta vidare med resultaten till forskarsamhället.

7.1 Gap-analys som metod
informationssäkerhet

för

kommunernas

kartläggning

av

Gap-analysen är ett av de grundläggande stegen i analysarbetet vid införande av ett
ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet i projektet har paketerat Gap-analysen på ett
sätt så att den ska kunna utföras i en kommunal verksamhet. Detta genom att dels uppdatera
checklistan i Gap-analysen till ny version, dels identifiera de kritiska åtgärderna för kommunal
verksamhet samt att utse roller som är relevanta för det breda verksamhetsområde som en
kommun bedriver. Därmed finns det möjlighet för andra kommuner i Västra Götaland att
använda materialet för att kartlägga sin nivå på informationssäkerhetsarbetet. Det bör dock
noteras att vid användning av material behöver upphovsrätten tas i beaktande då materialet
utgår från standarden SS-ISO/IEC 27002:2014 som är upphovsrättsskyddat av SIS. Vid
tveksamheter bör kontakt tas med SIS för att säkerställa användningen.
Uppdateringen som gjorts av checklistan i Gap-analysen baseras på nya versionen av SS-ISO/IEC
27002:2014. Denna uppdatering är dock generell och inte direkt anpassad specifikt för
kommuner. Det har dock framkommit under analysens gång svårigheter med Gap-analysens
innehåll. Det har varit svårt att förstå texternas innehåll. Det finns begrepp som inte är tydliga
vad de står för etc. Detta behöver lyftas till nationell nivå och till SIS, TK 318 som arbetar med att
utveckla internationella standarder och översätter standarderna till svenska. Då en av
deltagarna i forskningsgruppen är representant i SIS TK 318 kommer därför synpunkter och
erfarenheter från projektets arbete att lyftas till den gruppen för fortsatt förbättringsarbete av
standarderna.
Dessutom ingick i uppdraget att ta fram ett förenklat IT-stöd som stöd i analysarbetet. Detta har
genomförts och presenterats i avsnitt 4.3. Detta kräver dock ytterligare utvecklingsarbete och
framförallt behöver tydliga designkrav tas fram för att få till ett verktyg som verkligen stödjer
arbetet på ett anpassbart sätt. Detta gäller inte minst i en komplex kommunal verksamhet där
olika roller behöver intervjuas och där arbetet behöver vara flexibelt och kunna anpassas utifrån
rollfunktion mer än att sekventiellt gå igenom checklistan. Detta kan fungera vid manuellt
arbete men vid en digitalisering blir kravställningen annorlunda för att det ska vara effektivt
stöd. Dessutom finns ytterligare krav kring infrastruktur vilket är av största vikt att kravställa
inte minst från ett säkerhetsperspektiv. Erfarenheterna som dragits utifrån projektet samt det
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förenklade IT-stöd som utformats ger en bra grund till fortsatt utvecklingsarbete av ett digitalt
verktyg utifrån gängse systemutvecklingsmetoder.

7.2 Kommunernas fortsatta arbete utifrån kartläggningens resultat
De förbättringsåtgärder som beskrivits tidigare är av den art att det finns synergieffekter för
gemensamt arbete både hos de kartlagda kommunerna i Skaraborg specifikt men även för
övriga kommuner i Västra Götaland. Det arbete som genomförts genom att kartlägga en större
mängd kommuner samtidigt är unikt och ger fördelar för kommunerna att samverka då de fått
en gemensam utgångspunkt för fortsatt arbete. Detta behöver tas till vara.
Ett tydligt sådant bristområde för kommunerna att samverka kring är utbildning och den brist på
kompetens som tydligt framkommit vid kartläggningen. Utbildningsinsatser kan genomföras på
olika sätt och eftersom behovet finns på alla nivåer av roller inom kommunernas verksamhet
finns goda förutsättningar för samarbete kring specifika utbildningsinsatser för olika roller,
exempelvis
chefer,
säkerhetssamordnare/informationssäkerhetsansvariga,
tekniker,
medarbetare etc. Detta kan ge kostnadseffektivitet då varje kommun inte behöver utveckla
egna program utan istället gå samman och utveckla eller beställa utbildningar av god kvalitet.
Detta gör dels varje kommun starkare, men det gör även samarbetet starkare och ger i
förlängningen Västra Götaland en starkare position.
Att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet kan upplevas som en omfattande
uppgift. Även här finns många fördelar med samverkan mellan kommunerna för att gemensamt
stötta varandra i detta arbete. I och med att kommunerna tillsammans kan ta tag i denna
uppgift finns också möjligheter för erfarenhetsutbyte, stöttning, utbildning, utveckling av
verktyg, metoder etc. på ett sätt som gör det unikt för sådant arbete. Några sådana områden
kan vara arbetet med utformning av policy och styrdokument, informationsklassificering,
riskhantering och Gap-analyser, vilka är de grundläggande aktiviteterna i ett initieringsstadie av
ett införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet.
Kartläggningen som genomförts i detta projekt har endast gjort nedslag i några områden i
kommunernas verksamhet. Ett fortsatt arbete för de kartlagda kommunerna kan även vara att
gå vidare och täcka upp samtliga områden i kommunernas verksamhet. Viktigt här är att notera
att även de kommunala bolagen behöver ingå i en sådan analys.
7.2.1

Förslag från avslutningskonferensen

Som en avslutande aktivitet i projektet genomfördes en avslutningskonferens på Högskolan i
Skövde den 20 januari 2016. Projektresultat presenterades och grupparbeten kring resultatet
genomfördes. Syftet med aktiviteten var bl a att identifiera vad fortsatt arbete och samverkan
kommunerna emellan skulle kunna innebära. Nedan presenteras punktvis resultatet av
förslagen.
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Sammanfattande diskussion förmiddag

Vi ska samverka genom
•
•

E-råd VästKom och Skaraborg
Ihop med säkerhetssamordnare som också har ett fungerande nätverk

Vi kan skapa brett engagemang genom:
•
•
•

Att skapa förståelse efter verkligt haveri
Att skapa förståelse genom övning
Målgruppsanpassad information (broschyr Vara kommun)

Viktigast att börja med:
•
•
•

Ledningens engagemang
Använda incident som incitament att utveckla en policy (och inte bara lösa incidenten)
Stänga ner alla system och sedan öppna upp igen med säkerheten på agendan

Sammanfattande diskussion eftermiddag – hur går vi vidare?

Tre förslag hur kommuner kan samverka:
•
•
•

Studiebesök (en kommun organiserar – alla deltar och visar upp sitt bästa)
Utbildning
Klassificering

Tre exempel där vi behöver hjälp från externa:
•
•
•

Utveckla scenario – vad är det värsta som kan hända
Genomföra en Gap-analyser
Säga att det är viktigt med informationssäkerhet

Tre viktiga framgångsfaktorer:
•
•
•

Ledningens engagemang
Förståelse
Resurser

Tre stora hinder:
•
•
•

Vet inte hur vad som ska åtgärdas om jag har en låg bedömning
Språket är för komplicerat
För abstrakt, hur berör det mig i mitt dagliga arbete?

Tre förslag till en förbättrad GAP analys:
•
•

Digitalisera
Snabb automatisk rapport
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•

Betona att diskussionen är en viktig del i processen självskattning

Vad säger vi på fikat imorgon:
•
•
•

Vad långt de har kommit i Skaraborg
Visa Varas broschyr med IT riktlinjer
Sätt igång!!!

7.3 Fortsatt forskningsarbete
Projektet KLISTER har varit ett forskningsprojekt och metodutvecklingen och analysarbetet har
genomförts av forskargruppen. Fortsatt arbete för forskargruppen innebär att sprida resultatet
på en övergripande nivå till forskarsamhället främst genom författande av vetenskapliga artiklar.
Dels kommer en artikel att författas med utgångspunkt i metodutvecklingen och det arbete som
gjorts kring anpassningen till kommunal verksamhet, styrkor och svagheter kring metodstödet
etc. Dessutom kommer en artikel att författas kring det sammantagna resultatet av femton
kommuners informationssäkerhetsarbete, vilket är en unik datainsamling i sig och behöver tas
till vara. Ytterligare en artikel planeras kring forskningsutblicken och behovet och hindren vad
gäller utveckling av IT-stöd för analysarbetet.
Det fortsatta arbetet kommer även innebära spridning av resultat även populärvetenskapligt
genom medverkan vid seminarier, workshops, konferenser etc. relaterat till
informationssäkerhet och kommunal verksamhet hos olika intressenter. Flera sådana
presentationer finns redan inplanerade.
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