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Sammanfattning  

  

  

Informationssäkerhet handlar om att bevara en organisations information så att den 

vid varje given tidpunkt är tillgänglig, oförändrad och skyddad mot obehöriga.  

  

Syftet med rapporten är att kartlägga kommuners datasäkerhetsarbete utifrån 

standard ISO/IEC-27002. Standarden är en internationellt erkänd säkerhetsstandard 

som svenska myndigheter följer. Det är extra viktigt att kommuner bedriver ett 

ansvarsfullt datasäkerhetsarbete då de behandlar mycket känslig information som i 

orätta händer kan leda till allvarliga konsekvenser.    

  

För att få fram ett resultat så har vi använt oss utav utvalda delar av MSB’s 

(Myndigheten för samhällskydd och beredskap) gapanalys med fokusering på 

datasäkerhet. Gapanalysen är ett verktyg för att ta fram gapet mellan det nuvarande 

informationssäkerhetsläget i en organisation för att sedan jämföra detta mot 

säkerhetsstandarden ISO/IEC-27002. Vi har utfört intervjuer med IT-ansvariga hos 

tre kommuner och fick ta del av deras datasäkerhetsarbete. Utöver intervjuerna har 

ytterligare information om datasäkerhet samlats in med hjälp av tidigare forskning 

inom området.  

  

Resultatet visar på att det finns brister i vissa delar av kommunernas datasäkerhet. 

Det finns ingen kommun som uppfyller ISO/IEC-27002 standarden fullt ut. Vissa 

delar av standarden har kommunerna lättare att följa medans andra har större 

förbättringspotential.   

  

Nyckelord: ISO/IEC-27002, Datasäkerhet, Gapanalys, Kommuner  
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Begrepplista  

 
  

  

  

Begrepp  Förklaring  

BITS  
BITS, Basnivå för informationssäkerhet, 
är ett verktyg skapat av MSB:s för att 
utforma och upprätthålla en basnivå för 
informationssäkerhet inom 
organisationer.  
(Krisberedskapsmyndigheten, 2006)  

Informationssystem  Ett datorsystem som behandlar 

information på olika sätt, oftast som ett 

stöd för organisationer. Stödet kan t.ex 

ligga i att planera, kontrollera eller styra 

information. (NE, U.Åa)   

Säkerhetspolicy  En policy är en vägledning med riktlinjer 
för att styra olika delar i en organisation  
för att uppnå uppsatta mål. En 
säkerhetspolicy är inriktad på 
säkerhetsarbetet och dess grenar.  
(Policy, 2015)  

Standard  
En standard är en dokumentation som 

kan ge organisationer krav, riktlinjer och 

specifikationer som de kan följa för att 

se till att deras  

produkter/tjänster/processer är 

optimerade för deras ändamål (ISO, 

2015a).  

Tabell 1. Begreppslista  
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1. Introduktion  
 

  

  

Sveriges kommuner hanterar samhällsviktiga funktioner som ställer krav på en 

fungerande informationsäkerhet (MSB, 2012). Informationssäkerhet handlar om att 

ge en organisations kritiska information det skydd den förtjänar  

(Informationssäkerhet, 2015). Sveriges kommuner har ett ansvar gentemot sina 

medborgare. De måste ta hänsyn till bland annat personuppgiftslagen, 

patientdatalagen och offentlighet- och sektretesslagen (MSB: 2012). Detta ställer 

krav och engagemang hos ledningen för att kunna ta hand om dessa lagar och för 

att kunna uppnå en hög säkerhetsmedvetenhet i hela kommunen (MSB: 2012). Trots 

att detta är så viktigt visar det sig i en studie, gjord av MSB 2015, att 170 av de 241  

kommunerna som svarade på enkäten inte arbetar systematiskt med 

informationssäkerhet (MSB, 2015a).   

  

Företag och offentliga verksamheters information kan ses som grundläggande 

byggstenar som utgör deras verksamhet. Informationen uttrycker kunskap och är en 

tillgång för verksamheten (Stockholms universitet, 2014). Informationen kan vara 

livsviktig, som patientjournaler i vården eller styrsystem i kärnkraftverk. Går 

informationen förlorad eller blir felaktig kan det leda till allvarliga konsekvenser 

(Informationssäkerhet, 2015).  

  

ISO/IEC-27000 serien är en standard från Internationella 

standardiseringsorganisationen som ger organisationer en bättre intern kontroll över 

informationssäkerheten (Swedish Standard Institute, U.Åb). Genom att arbeta med 

standarder från ISO kan organisationer arbeta systematisk med 

informationssäkerhet. Man kan då få ett strukturerat och effektivt arbetssätt inom 

organisationen.  Det är krav på statliga myndigheter att jobba kring ISO serien, men 

inget krav för kommuner (MSB, 2012). Detta kan vara en anledning till resultatet ur 

MSB:s studie. Offentliga verksamheter har också svårare att uppfylla 

ISOstandardens säkerhetskrav då de ofta har begränsat med resurser (MSB 2012).  

  

Datasäkerhet är en gren av informationssäkerhet. Datasäkerhet handlar om skydd 

av information och datasystem, mestadels när informationen behandlas av datorer, 

ordbehandlare etc (Datasäkerhet, 2015). Det är denna gren vi kommer fokusera på i 

rapporten då vi tycker att den inte fått så stor uppmärksamhet samt att det är ett brett 

och intressant område.   
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1.1 Frågeställning  
  

Denna uppsats kommer kretsa kring ISO/IEC-27002-standarden. Vi ska beskriva hur 

väl kommuner uppfyller kraven i denna standard. Frågan som ska besvaras är:   

-  Till vilken grad uppfyller kommuner ISO/IEC-27002 med fokus på 

datasäkerhet.  

1.2 Syfte  

  

Vi har valt detta ämne delvis för att kommuner inte är tvungna att följa 

ISO/IECstandarder men är rekommenderade att göra det. Kommuner har också 

mycket information som kan vara känslig vilket medför att deras 

informationssäkerhetsarbete blir extra viktigt. Standarden är allmänt erkänd och 

något som exempelvis myndigheter är tvungna att följa.   

Därför är det intressant att undersöka hur väl de undersökta kommunerna uppfyller 

denna standard.  

1.3 Avgränsning  

  

Avgränsning har gjorts på så sätt att vi endast intervjuat tre kommuner i Sverige, 

detta för att tiden inte räckte till för datainsamling hos fler kommuner. Eftersom 

vi haft svårt att få tag på kommuner så har de utvalda kommunerna plockats 

över hela Sverige och inte avgränsats till något specifikt område.  

  

Vi har också avgränsat oss till datasäkerhet och därmed bara tagit med delkapitel 

från ISO/IEC-27002 som vi tyckt varit relevanta för just datasäkerheten.  

Vi har mest tagit delkapitel från kapitel 12 och ett antal från kapitel 11. Vi har gjort 

varje delkapitel till ett eget område som sedan betygsatts utifrån de svar vi fått på 

gapanalysens frågor.  

  

Valet av kapitel och frågor ur MSBs gapanalys grundar sig på litteraturstudie av 

ISO/IEC-27002 serien.  

  

Frågor som har med utveckling av programvara, såsom validering av indata och 

utdata, utlagd programmering etc har vi tagit bort då de flesta kommuner ofta köper 

färdiga systemlösningar och programvarupaket (MSB, 2013).  

1.4 Målgrupp  

  

Studiens målgrupp är personer ansvariga för informationssäkerheten i offentliga 

verksamheter. Detta är ett bra underlag vid upphandling av ny säkerhetsstandard 

eller vid översyn av befintlig standard.   
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2. Bakgrund  
 

  

2.1 Tidigare forskning och gap  

  

Det har tidigare gjorts en del forskning inom området. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB, bedriver stort arbete inom just 

informationssäkerhet och kommuner och har tagit fram hjälpmedel för att främja det 

långsiktiga arbetet med informationssäkerhet (MSB, u.å). Det finns mycket forskning 

inom informationssäkerhet dock inte med så mycket förankring i verkligheten utan 

snarare mer utifrån en teoretisk utgångspunkt. Det har inte gjorts så mycket 

forskning om informationssäkerhet inom kommuner med utgångspunkt i den 

internationella standarden ISO/IEC-27002, och då speciellt inte med inriktning på 

datasäkerhet. Det är det gap vi tänkt fylla med vår studie.  

  

Hedström et al. (2011) menar att information är bland det viktigaste tillgångarna en 

verksamhet har. Informationssäkerhet bör ses som en strategisk fråga som skall 

integreras med ledningen. Informationen bör ställas i ett visst sammanhang där man 

också ser användarna som resurser istället för problem. De pratar också om att en 

förståelse för det praktiska arbetet är värdefullt för vidare utveckling och användning 

av informationssystem.   

Informationssäkerhet handlade tidigare mycket om att hantera teknisk säkerhet och 

att det numer har utvecklats till att behandla informationssäkerhet som en 

ledningsfråga som involverar hela organisationen Karyda et al. (2005). De menar 

också att införandet av en säkerhetspolicy är en svår uppgift.  

  

Siponen et al. (2009) undersökte bland annat ISO/IEC-27002’s föregångare, BS7799 

och BS ISO/IEC17799: 2000. De nämner vikten av att ha riktlinjer för att hantera 

informationssäkerhet.   

  

Disterer (2013) berättar att med den ökande betydelsen av informationsteknik, där 

fler och fler affärsprocesser digitaliseras, är det viktigt att tillämpa åtgärder för 

informationssäkerheten. I texten skriver han att med hjälp av säkerhetsstandarder 

kan organisationer få riktlinjer som de kan följa för att utveckla och underhålla ett 

ISMS. Ett ISMS, information security management system, är ett systematiskt 

tillvägagångssätt för att hantera en organisations information så den förblir säker mot 

både människor och processer. Vidare i artikeln skriver Disterer att ISO/IEC-27001 

och 27002 är internationella standarder som används världen över och kan hjälpa 

organisationer med säkerhetsarbetet med hjälp av väl definierade och specificerade 

policys från ledningen av företaget.  
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McFadzean et al. (2007) pratar om fördelarna med att policys skapas på högre 

ledningsnivå. Detta mycket för att ledningen ofta har en helhetssyn över 

organisationen och därmed också har lättare att fördela resurser, hantera 

tidsaspekter och annat som är viktigt när man skapar policys för 

informationssäkerhet. De menar också att det finns brist vad gäller förståelsen av att 

hantera informationssäkerhetens alla aspekter.    

  

Knapp et al. (2006) skriver i en artikel att dagens organisationer är fullt beroende av 

IT. I arbetet har man, med hjälp av en web-baserad undersökning, tagit fram de mest 

avgörande säkerhetsaspekter som finns i organisationer. Det visade sig att få med 

den högsta ledningen i säkerhetsarbetet är det mest kritiska i säkerhetsprocessen.  

  

Informationssäkerhet är ett brett område som är uppdelat i ett antal områden. Ett 

arbete av Danielsson (2012) fokuserar på den fysiska delen av informationssäkerhet 

som bland annat handlar om hantering av serverrum, fysisk åtkomst, 

strömförsörjning och hårdvara. Hennes arbete kretsar kring ISO/IEC-27002 där hon 

pekar på brister hos kommuner inom denna standard. Resultatet visade att mycket 

inom organisationernas informationssäkerhetsarbete sker utifrån arbetssätt och inte 

genom dokumenterade riktlinjer.  

  

Några tidigare arbeten har hanterat informationssäkerhet inom verksamheter. 

Göransson (2013) utförde en empirisk undersökning där syftet var att utvärdera 

informationssäkerheten i ett antal kommuner i blekinge med ett större fokus på 

Olofströms kommun. Resultatet visade att Olofströms kommun bedrev ett bra arbete 

med informationssäkerheten. Det visade också att det fanns brister t.ex att vissa 

policydokument var utdaterade och behövde revideras.  

  

Ett arbete av Niemi (2011) handlar om hur informationssäkerhet behandlas i 

kommuner och hur ledningen prioriterar frågor kopplade till detta. Niemi menar att 

det är viktigt att kommuner opererar trots störningar i form av avbrott i deras 

informationssystem. Resultatet fann att informationssäkerheten prioriteras lågt av 

kommunledningen. En anledning till detta är att kunskapen om vad 

informationssäkerhet innebär är bristfällig ute i verksamheterna.  

  

En rapport skriven av Lind (2015) undersöker med hjälp av gapanalys hur 

informationssäkerhet hanteras av kommuner. Han kom fram till att kommunerna i 

flera områden hade bra informationssäkerhet men att det fortfarande finns områden 

som kan förbättras.  

  

Carlsson (2015) beskriver i sitt arbete informationssäkerhet både genom 

organisationsnivå och grundskolenivå. Resultaten på gapanalysen som användes i 

arbetet visar på att de undersökta kommunerna brister i sitt 

informationsäkerhetsarbete och att det råder informationsbrist mellan ledning och 

verksamhet.  
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2.2 Teori  

2.2.1 IT-säkerhet  

  

När man pratar om säkerhet handlar det om att skapa en trygghet. För att skapa en 

trygghet inom IT-säkerhet gäller det att korrekt data ska nå rätt utrustning eller 

person i rätt tid. Korrekt data innebär att uppgifter om avsändare är rätt och att datan 

inte ska vara manipulerad av obehöriga personer eller processer. Man kan aldrig helt 

eliminera de risker som utgör sårbarheten i en organisation, målet med IT-säkerhet 

är dock att reducera dem så mycket som möjligt. IT-säkerhetens mål är indelat i tre 

delmål:  

- Tillgänglighet, säkerställa att informationen finns tillgänglig.  

- Sekretess, säkerställa till att endast behöriga har tillgång till 

informationen.  

- Integritet, säkerställa att informationen ej blir manipulerad. (NE, U.Åb)  

  

Datasäkerhet, som är en del av IT-säkerhet, handlar om att skydda information från 

interna och externa hot. Exempel på hot som är allvarliga för informationen kan vara 

t.ex. virus, maskar, nätfiske, trojaner (IT-säkerhet , U.Å).  

2.2.2 ISO/IEC 27002  

  

ISO är ett icke-statligt internationellt standardiseringsorgan som har medlemskap 

med 162 nationella standardiseringsorgan världen över. ISO har publicerat över 

20.000 internationella standarder och relaterade dokument som organisationer kan 

använda för att ge sina produkter, tjänster samt processer den kvalité, säkerhet och 

effektivitet som organisationen önskar (ISO, 2015b).  

  

ISO/IEC-27000-serien kan ge organisationer en förbättrad intern kontroll över 

informationssäkerheten på ett strukturerat och effektivt sätt. Serien, och de 

standarder som är en del av den, är framtagna av experter runt om i världen 

(Swedish Standard Institute, U.Åa).  

  

ISO/IEC-27001 är en standard i serien som anger krav som en organisation bör följa 

för att införa, underhålla och förbättra ett ledningsystem för informationssäkerhet. 

ISO/IEC-27001 kan tillämpas på alla organisationer och den är också utformad så att 

den kan bli integrerad med liknande standarder som ISO/IEC-9001 och 

ISO/IEC14001 (Swedish Standard Instutite, U.Åb).  

  

Standarden ISO/IEC-27002 ger organisationer vägledningar som de bör följa för att 

uppnå de krav som ställs i ISO/IEC 27001. Det finns vägledningar inom områden 

som t.ex. kommunikationsäkerhet, kryptografi, HR säkerhet (SearchCompliance, 

2014).  
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2.2.3 Kryptering  

  

En viktig del av datasäkerheten är kodning och avkodning av data. Dessa begrepp 

brukar benämnas med samlingstermen ”Kryptering”. Vid användande av kryptering 

använder man sig utav en algoritm för att avkoda den information man vill ha hemlig. 

När man har avkodat datan så är den inte längre i sin tidigare form och går därför 

inte att läsa. (Kaspersky, U.Å)  

  

Tomhave (2009) skriver i en artikel om kryptering hur viktigt det är med en 

väldefinierad nyckelhantering. Han berättar också i artiklen om en nyckels livstid och 

vad dess steg innehåller. Avslutningsvis beskriver han att man ska kunna vara 

förberedd på värsta tänkbara scenario om exempelvis en nyckel förloras eller ett 

katastrofalt fel inträffar, eller liknande. Detta för att förhindra så mycket nertid som 

möjligt i systemen.  

2.2.4 Informationssäkerhet  

  

Informationssäkerhet är indelat i två undergrupper, administrativ respektive teknisk 

säkerhet. Den administrativa delen innehåller säkerhetspolicys, användning av 

riskanalyser för att få fram en hotbild etc. (Danielsson, 2012). Den tekniska delen 

handlar om de tekniska aspekterna såsom fysisk säkerhet och IT-säkerhet.  

  

Informationsäkerhet är ett brett område som inkluderar många faktorer. I modellen 

nedan visas informationssäkerhetens olika aspekter som man måste beakta under 

informationssäkerhetsarbetet.  

  

  
  

Figur 1. Informationssäkerhetens olika områden (Egen illustration)  
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3. Metod  
 

  

3.1 Litteraturstudie  

  

För att få en djupare förståelse inom ämnet samt en idé om vad forskare har skrivit 

om informationssäkerhet, datasäkerhet, ISO/IEC-27002 har en litteraturstudie gjorts. 

Vi har använt oss utav sökmotorer och hemsidor som Diva, Google Scholar och 

söktjänsten Summon som är Örebro Universitets söktjänst. Vid sökning på material, 

som gjordes på både svenska och engelska, använde vi oss utav sökord som 

datasäkerhet, informationssäkerhet, IT-säkerhet, ISO/IEC-27002, kommuner, 

gapanalys, information security, encryption. Vi har haft som utgångspunkt att bara ta 

med artiklar publicerade efter 2005, då IT-området är ständigt föränderligt och att 

artiklar som handlar om teknik lätt kan bli utdaterat och därmed inte relevant.  

  

För att utvärdera om en artikel var något vi kunde använa oss av läste vi först 

sammanfattningen och gick sen vidare till introduktionen och slutsatsen. Skulle det 

visa sig att innehållet i delarna lät passande för vår rapport så gjorde vi en mer 

utförlig läsning av hela artikeln och byggde vår uppsats på den ifall den var relevant 

för vår frågeställning.  

  

Oates (2006) skriver att om man vill ha ytterligare information, utan att behöva läsa 

hela rapporten, kan man läsa artikelns rubriker samt läsa första och sista raden av 

en paragraf för att få reda på dess huvudsakliga innehåll, vilket var vad vi gjorde på 

flertalet artiklar för att snabbare kunna klargöra artikelns innehåll.   

  

Information har även sökts i hemsidor och böcker där temat kunde kopplas till vårt 

syfte och forskningsfråga. I dessa fall har vi sett till att påståenden existerar i flera 

andra källor.    

  

En tidigare artikel har använts i vårt resultat som en komplettering till intervjuerna.  

Målet med den sekundära datan var att få fram ytterligare data till vårt resultat. Vid 

sökningen efter denna data utgick vi från gapanalysen som verktyg och där den 

använts i svenska verksamheter eller kommuner, detta eftersom det bäst kunde 

kopplas till vår undersökning och syfte. De sökord som användes var: Gapanalys,  

informationssäkerhet inom kommuner, informationssäkerhet inom verksamheter.  Vi 

hittade relativt få rapporter som behandlar området kring informationssäkerhet inom 

kommuner, speciellt med inriktning på datasäkerhet.   

  

Den aktuella artikeln är ett examensarbete skriven av David Carlsson, den gavs ut 

vårterminen 2015. “Kartlägga informationssäkerhetsnivån i kommunala grundskolor” 

heter rapporten. Syftet är att kartlägga informationssäkerhetsnivån i tre kommuner i 
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skaraborgs län. Kvalitativa intervjuer ligger till grund för resultatet som visar att det 

finns brister i säkerhetsarbetet hos dessa kommuner.   

  

Gapanalysen som rapporten bygger på ställdes till IT-ansvarige i kommunerna och 

svaren är alltså grundade på övergripande organisationsnivå, precis som i våran 

intervju. Grundskoleaspekten i rapporten handlar om hur de som arbetar på 

gräsrotsnivå upplever den praktiska it-säkerheten. Detta har dock inget att göra med 

poängen på gapanalysen. Detta gör att vi kan jämföra rapportens kapitel 11 och 12 

med vår undersökning.   

  

Den tidigare studien använde vi oss av då vi ville utöka den empiriska datan för att få 

ett bredare perspektiv och mer data att gå på. Insamling av den primära datan är 

tidskrävande och det fanns inte tillräckligt med tid för en bredare insamling inom 

ramen för detta arbete.  

3.1.1 Dataanalys av litteraturstudien  

  

Målet med litteraturstudien var att hitta teman som på olika sätt hör ihop med 

datasäkerhet. De teman vi hade var informationssäkerhet, ISO/IEC-27002, 

datasäkerhet, gapanalys och informationssäkerhet inom verksamheter. När vi hittat 

artiklar som kunde relateras till ett tema så lästes denna ett flertal gånger och 

granskades kritiskt utifrån studiens syfte och frågeställning för att hitta skillnader och 

likheter, för att kunna hitta mönster samt för att identifiera faktorer som var relevanta 

för temat.  

  

Vi har använt oss av en analysmodell för att lättare strukturera litteraturen. Evans 

modell (2002) ligger till grund för denna struktur. Hans modell innehåller fyra steg, 

dessa är:  

  

1. Gather the sample  

2. Identify the key findings  

3. Relate themes across studies  

4. Describe the phenomenon (Evans, 2002).  

  

Vid analys av studien vi använt oss av i resultatet lästes rapporten igenom flera 

gånger för att försäkra oss om att resultatet var jämförbart med vårt resultat och att 

genomförandet kunde relateras till vårt genomförande. När detta var konstaterat 

sammanställde vi poängsättningen på de kapitel som var aktuella (kap. 11 och kap.  

12). Dessa resultat skrevs ned i ett excelark för att få överblick och struktur. Poängen 

på de delkapitel som var aktuella översattes sedan till tabellerna som återfinns i kap. 

4.2.1   
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3.2 Primärdata  

  

Primärdata är empirisk data som utredaren själv samlar in med hjälp av olika 

metoder(Mälardalens högskola, 2014). Vi har använt oss av strukturerade intervjuer 

för att samla in vår primärdata.  

  

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer för att besvara våran frågeställning. 

Eftersom vi byggt vår studie kring gapanalys så är intervjuer ett mycket bättre 

alternativ då gapanalysen bygger på ett antal precisa frågor som gör sig bäst genom 

att ställas i en kontext. Intervjuver kan generera känslig information som 

intervjuvobjekten inte annars hade lämnat ut om det endast var i ett formulär utan 

någon kontakt med oss Oates, (2006). Vi har diskuterat svaren på varje fråga som 

antingen har varit lite oklar eller som intervjuobjektet hade svårt att svara på för att få 

en djupare förståelse för datasäkerhetsarbetet och att lättare kunna utföra en 

betygsättning i gapanalysen.  

  

Alternativet till denna metod är enkätundersökningar. Dessa hade inte fungerat då de 

kan besvaras av fel person. Vi hade fått svårare att få en djupare förståelse för 

säkerhetsarbetet och därmed haft svårare att genomföra en korrekt betygsättning. 

Detta eftersom vi inte haft möjlighet att ställa följdfrågor samt få ytterligare 

kommentarer kring vissa frågor.  

  

Vi har även valt att fokusera kring kraven och dokumentationen, inte till vilken grad 

dessa, i praktiken, verkligen efterlevs eller inte då den aspekten är för bred för denna 

undersökning.   

3.2.1 Urval  

  

Vår ursprungliga idé var att få till en intervju med tre kommuner i Örebro Län 

eftersom vi hade haft en bra geografisk avgränsning. Vi kontaktade alla kommuner i 

länet. Då kontakten med dessa kommuner visade sig vara svår, både vad gäller 

uteblivna svar och kommuner som tackade nej fick vi bredda urvalet. Den 

geografiska avgränsningen breddades och kommuner runt om Örebro Län 

kontaktades. Vi kontaktade de kommuner där vi enkelt kunde hitta kontaktuppgifter 

direkt till IT-ansvarige. Många IT-ansvariga var dock inte tillgängliga eller hade 

möjlighet att ställa upp, trots detta fick vi en del kontaktuppgifter till andra kommuner 

som de rekommenderade oss att kontakta. Detta arbete fortsatte och vi breddade 

sökandet successivt tills vi fick intresse från tre kommuner som kunde tänka sig att 

ställa upp och som vi kände oss komfortabla med. Vi ansåg att vilka kommuner vi 

valde inte skulle påverka studien syfte då storlek eller geografiskt läge inte hade 

någon betydelse. De tre kommunerna kontaktades via mail till deras IT-chef, 

ITchefen i sin tur har fått bedöma vem hen anser är bäst lämpad för att svara på 
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frågor om informationssäkerhet med datasäkerheten i fokus då gapanalysen 

förespråkar detta (MSB, 2011a).   

  

Nedan följer kort demografisk information om de undersökta kommunerna. Vi har 

valt att inte använda exakta siffror pga. anonymiteten.  

  Kommun A  Kommun B   Kommun C  

Yta  ~ 1 000 km²  ~ 1 100  

km² 

  ~ 8000 km²  
 

Folkmängd  ~ 7000  ~ 145 000   ~ 6200  

Antal kommunanställda  ~ 700   ~ 9600   ~ 600  

  

Tabell 2. Tabell över demografisk information hos tre kommuner; avrundade tal  

3.2.2 Gapanalys  

  

Vi har konstruerat vår strukturerade intervju kring MSB:s gapanalys (MSB, 2011a) 

som bygger på ISO/IEC-27002. Gapanalysen utgår från denna standard och utifrån 

ett antal strukturerade frågor visas ett resultat som pekar på gapet mellan hur väl en 

verksamhet uppfyller ISO/IEC-27002 i kontrast mot vad standardens riktlinjer säger 

(MSB, 2011a). På detta sätt blir det lätt för verksamheten att se var eventuella brister 

finns. Gapanalysen är ämnad för att påvisa styrkor och svagheter i säkerhetsarbetet. 

Gapanalysen kan exempelvis användas vid införandet av en säkerhetsstandard eller 

för att få en bild av den nuvarande informationssäkerheten i en verksamhet.   

  

Gapanalysen har i sin ursprungliga form tre stadier, nämligen att identifiera 

kunskapskällor, dokumentera nuläget och dokumentera förbättringsåtgärder. Inom 

ramen för detta arbete har vi dock valt att inte ha med den sista punkten som handlar 

om att dokumentera förbättringsåtgärder då det kräver stor erfarenhet och 

tidsåtgång. Identifiering av kunskapskällor handlar om att peka ut de som är 

ansvariga för kapitlet eller området. När det gäller våra kapitel som undersöktes(Kap 

11 och 12) är det fördelaktigt om IT-chefen intervjuas då denne, enligt gapanalysens 

riktlinjer, är bäst lämpad för detta. Dokumentera nuläget handlar om att intervjuledare 

ställer frågor som är definerade i gapanalysen och dokumenterar dessa med ja, nej, 

vet ej och eventuellt en kort kommentar. Det är denna punkt som ligger till grund för 

resultatet av intervjun (MSB, 2011a).   

  

MSB är en statlig myndighet som sammarbetar med Svergies kommuner, landsting,  

myndigheter och organisationer för att förebygga och hantera olyckor och 

kriser(MSB, u.å). Därför väljer vi att använda deras gapanalys i vårt arbete.  
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Gapanalysen är relativt omfattande och vi har därför valt att enbart fokusera på de 

kapitel som kan kopplas till vår forskningsfråga och syfte. Vi diskuterade tillsammans 

vilka kapitel som kändes relevanta. Nedan följer de kapitel vi valt ut som berör 

datasäkerhet samt deras innehåll, dessa är även de kapitel vi kommer att utvärdera:  

  

12.1 Säkerhetskrav på informationsystem  

Detta kapitel handlar om att besluta om säkerhetskrav innan utveckling eller 

implementering av ett informationsystem. Målet med detta är att se till att säkerheten 

är en dokumenterad, anpassad och integrerad del av informationssytemet.   

  

12.3 Kryptering   

Kapitlet kryptering handlar om att en policy bör existera för hantering av 

kryptografiska säkerhetsåtgärder. Enligt MSB, (2011a), är detta viktigt för att skydda 

konfidentialitet, autenticitet eller riktighet i informationen.  

  

12.4 Skydd av systemfiler  

Att skydda och hantera systemfiler på ett säkert sätt är viktigt för att se till att rätt 

version av programmet körs, att kommunikation mellan leverantör och systemägare 

sker på ett korrekt sätt. Vid test och felsökning är det viktigt att datan skyddas för att 

upprättahålla systemet och användares integritet.   

  

12.5 Säkerhet i utveckling- och underhållsprocesser  

Vid utveckling- och underhållsprocesser bör det finnas rutiner som ser till att 

ändringar sker på ett formellt sätt. Detta gör man för att motverka driftstörningar.   

  

12.6 Hantering av tekniska sårbarheter  

Tekniska sårbarheter i organistationen bör identifieras, definieras, prioriteras. Det bör 

finnas definierade ansvarsområden samt rutiner för att reagera på tekniska 

svagheter.   

  

11.2 Styrning av användares åtkomst  

Kapitlet fokuserar på att användare ska rätt åtkomst till rätt saker i systemen. Detta 

för att motverka obehörig åtkomst till information. Rutin bör finnas för att definiera 

dessa och att säkerställa att ansvariga personer vet när, hur och på vilket sätt 

behörigheter ska skötas.  

  

Vid poängsättning kommer vi använda oss av samma betygskala som MSB 

förespråkar. Kommunerna poängsätts på en nivå mellan 0-3 beroende på hur väl de 

efterlever varje fråga i gapanalysen. Nedan följer en tabell som beskriver denna 

betygskala.   
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Efterlevnad  Poäng  

Oacceptabel nivå (Ingen efterlevnad)  0  

Risk (Bristfällig efterlevnad)  1  

Liten risk (Acceptabel efterlevnad)  2  

  

Mycket liten risk (Stor efterlevnad)  3  

  

Tabell 3. Poängsättning av gapanalys (MSB, 2011a)  

  

3.2.3 Planering av intervju  

  

Planeringsfasen från vår sida bestod i att se till så att vi var väl förberedda inför 

besöket. Vi läste igenom alla kapitel och dess frågor gemensamt och såg till att vi 

hade samma uppfattning om dem, vi identifierade frågor som respondenten 

eventuellt kunde ha svårt att förstå och diskuterade förklaringar till dessa. Allt för att 

få så bra svar som möjligt. Gapanalysen och dess dokument iordningställdes. En 

kopia av dokumentet som skulle ligga till grund för intervjun skickades ut till 

respondenten hos den aktuella kommunen. Även identifiering av kunskapskällor 

skedde där vi bad vår kontakt på kommunen att utse lämplig respondent.  På 

kommunens sida bestod planeringen av att utse ansvarig respondent, läsa igenom 

de kapitel av gapanalysen som skulle behandlas samt inbokning av besök.   

3.2.4 Genomförande av intervju  

  

Intervjun är indelad i två delar. I den första delen presenterar vi bakgrunden till 

arbetet, hur gapanalysen är struktuerad samt hur intervjun och dess delar är 

upplagda. Detta för att respondenten skulle känna sig bekväm i situationen.  

  

I den andra delen, den strukturerade intervjun, som baserar sig på MSB:s gapanalys 

undersöker vi kommunens datasäkerhetsnivå. Frågorna i denna del lästes upp för 

intervjuobjektet samtidigt som denne hade ett eget exemplar att läsa, detta för att 

motverka missförstånd mellan intervjuledare och intervjuobjekt. Frågorna 

besvarades med “ja”, “nej” eller “vet ej” samt med en eventuell kommentar. Vissa 

frågor hade intervjuobjektet svårt att svara på då de kanske inte var så insatta i just 

det området, vid dessa situationer fick de själva tolka och evaluera frågan, detta då 
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gapanalysens riktlinjer förespråkar detta (MSB, 2011a). Vi bad även intervjuobjekten 

att vara ärliga då de själva tjänar på det i längden.    

  

Dessa påståenden är tagna från våra utvalda kapitel i gapanalysen, kap. 11 och 12. 

Eftersom intervjun består av över 120 påståenden så tar vi enbart med ett påstående 

från varje delkapitel som representeras i tabellen nedan:  

  

Kapitel  Exempelpåstående  

12.1 Säkerhetskrav på 

informationssytem  
“Systemkrav ifråga om  

informationssäkerhet och processer för 

att införa säkerhet bör ingå i de tidiga 

faserna av informationssystemprojekt. 

Säkerhetsåtgärder som införs vid 

systemutformningen blir betydligt 

billigare att införa och underhålla än 

sådana som införs under eller efter 

systemets implementering.”  

12.3 Kryptering  

“För att minska sannolikheten för att 

de äventyras bör nycklar ha angivna 

aktiverings- och avaktiveringsdatum 

så att de kan användas endast under 

en begränsad tid. Längden på 

tidsperioden bör bero av 

omständigheter under vilka 

krypteringen används samt den 

förmodade risken.”  

12.4 Skydd av systemfiler  “För att minska risken för skadlig 

påverkan på system i drift bör följande 

riktlinjer övervägas för att styra 

ändringar:  

  

b) Driftsystem bör endast omfatta 

godkänd exekverbar kod och inte 

utvecklingskod eller kompilatorer.”  
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12.5 Säkerhet i utvecklings- och 

underhållsprocesser  “Så långt som möjligt, och praktiskt 

genomförbart, bör upphandlade 

programvarupaket användas utan 

förändring. Då det är nödvändigt att 

ändra i programvarupaket bör följande 

punkter beaktas:  

 
  

c) möjligheten att få den nödvändiga 

förändringen från leverantören som 

standarduppdatering av  

programvarupaketet”  

12.6 Hantering av tekniska sårbarheter  “Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt bör vidtas 

för att hantera de tekniska sårbarheter 

som har identifierats. Följande 

vägledning bör följas för att införa en 

effektiv hantering av teknisk sårbarhet: 

a)   Organisationen bör definiera och 

bestämma roller och ansvar för 

hantering av teknisk sårbarhet 

inklusive övervakning av sårbarheten, 

riskbedömning av sårbarheten, 

programändringar, spårande av 

tillgångar och det samordningsansvar 

som kan  

krävas.”  

11.2 Styrning av användares åtkomst  Rutinen för registrering och 

avregistrering av användare bör 

innefatta:  

a) användning av unik användar-id för 

att möjliggöra för användare att bli 

knutna till och göras ansvariga för 

sina åtgärder. Användning av 

grupp-id bör tillåtas endast där det 

är nödvändigt av verksamhets- 

eller driftskäl och bör då godkännas 

och dokumenteras;  

  

Tabell 4. Tabell över kapitel i gapanalysen och exempelpåståenden.  
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3.2.5 Analys av primärdata  

  

Vid bedömningen av gapanalysens frågor utgick vi från MSB:s riktlinjer (MSB, 

2011a). Dessa riktlinjer förespråkar att man analyserar materialet och anger vilken 

gapanalysnivå som de olika delfrågorna bör få. Detta görs med hjälp av checklistan 

(Figur 3). För att bedöma en frågas nivå gjorde vi en sammantagen bedömning av 

observationerna på plats, våra anteckningar, erfarenheter och svaren på frågorna.  

  

Vid betygsättningen så satte vi 3 poäng om intervjuobjektet svarade ja utan några 

kommentarer eller kommentarer som inte pekade på bristfälligt arbete. Svarade 

personen nej så tog vi inte hänsyn till eventuella kommentarer, vid ett nej gav vi alltid 

frågan 0 poäng. 2 poäng sattes på frågan där intervjuobjektet svarade ja men hade 

en kommentar där denne menade att det inte efterlevs fullt ut eller att dokumenten 

(som rör den aktuella frågan) är utdaterade. 1 poäng sattes då intervjuobjektet 

svarade ja men hade en kommentar som menade att policys eller dokumenterade 

riktlinjer fanns men att efterlevnaden var väldigt bristfälligt eller att arbetet rörande 

frågan är väldigt bristfällig. Svarade personen vet ej satte vi alltid 0 poäng på frågan. 

Vid bedömningen av ett ja med kommentar som pekade på bristfälligt arbete fick vi 

på plats försöka reda ut tillsammans med intervjuobjektet hur pass bristfälligt arbetet 

eller riktlinjerna var. Fick vi känslan av att det var väldigt bristfälligt antecknade vi 

detta och gav sedan frågan 1 poäng. Fick vi däremot känslan av att det inte verkade 

vara så bristfälligt så antecknade vi detta och gav sedan frågan 2 poäng. MSB, 

2011a menar att om olika analysledare bedömer samma frågor så kan slutpoängen 

skilja 0.5 poäng. Detta beror på olika erfarenhet, observationer på plats etc.    

  

I tabellen nedan följer exempel på frågor och hur dessa kan tänkas poängsättas. 

  

Påstående  Svar  Eventuell 

kommentar  

Poängsättning  

Rutinen bör omfatta följande 
krav:  

a) det bör krävas att användare 

undertecknar en förbindelse 

att hålla personliga lösenord 

hemliga och grupplösenord 

enbart inom gruppen; en 

sådan signerad förklaring 

kan tas in bland 

anställningsvillkoren;  

Ja    3  
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b)   när det krävs av användarna att 

förvalta sina egna personliga 

lösenord bör de först förses 

med ett säkert tillfälligt lösenord 

(se 11.3.1), som de är tvingade 

att omedelbart ändra;  

Nej  Detta har vi totalt 

missat  

0  

c) inför rutiner för att kontrollera 
en användares identitet innan 
ett nytt, ett ersättnings- eller  
ett temporärt lösenord 

tilldelas;  

Ja  Ja det finns men 

rutinerna är 

utdaterade och följs 

inte på samma sätt 

som det gjordes för 

5 år sedan. Detta 

är en  

1  

  punkt som vi inte 
prioriterat, här kan  
vi helt klart förbättra 

oss.    

 

d) tillfälliga lösenord bör tilldelas 
användare på ett säkert sätt; 
användning av tredje parts 
eller oskyddat  
(klartext) e-  

postmeddelande bör undvikas;  

Ja  Det händer någon 

gång ibland att 

lösenord tilldelas i 

klartext via epost.  

2  

Tabell 5. Exempel på poängsättning av gapanalysens frågor.  

  

De matematiska uträkningarna skedde på följande vis:  

Varje delkapitel får sina poäng då vi tar poängen från varje fråga, summerar dessa 

och delar med antalet frågor i det delkapitlet.     

Om exempelvis fråga 1, 2 och 3 i delkapitlet “12.6 Hantering av tekniska sårbarheter” 

fick 3 poäng vardera. Ponera att det aktuella delkapitlet enbart består av tre frågor. 

Det som görs är att addera dessa poäng, summan blir 9. Därefter delas 9 på antalet 

frågor, alltså 3. Den aktuella poängen på delkapitlet blir 3.   

  

Vi sammanställde datan i ett Excelark för att kategorisera svaren från 

respondenterna på ett effektivt sätt. Varje delkapitel fick sin sammanlagda poäng 

utifrån frågorna som hörde till gapanalysen och det aktuella delkapitlet. 

Sammanställningen översattes sedan till tabellerna som återfinns i resultatdelen 

(kap. 4). Poängsättningen på varje fråga finns inte representerad då det var över 120 

frågor. Däremot finns poängsättningen på varje delkapitel i bilaga A, B och C.(kap. 

9.1). Vi gick igenom poängsättningen flera gånger för att försäkra oss om att 

poängen och de matematiska uträkningarna stämde.  
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3.3 Metodreflektion  

  

Metoden som använts för samla in data är en strukturerad intervjuv.  

Intervjuvfrågorna bygger på MSB gapanalys som består av ett antal påståenden. 

Intervjuobjektet besvarar frågorna som läses upp av intervjuaren som samtidigt 

antecknar och gör en bedömning av det aktuella kapitlet.   

  

Intervju har fungerat bra i detta ändamål eftersom gapanalysens påståenden 

fungerar bäst när de får ställas i ett sammanhang och det blir också tydligast för 

intervjuobjektet. Ett bra sätt var att vi skickade ut gapanalysen till varje intervjuobjekt 

innan intervjun ägde rum. Detta gjorde att intervjuobjektet lättare kunde följa med i 

intervjuns natur.   

  

Negativa aspekter med intervjuer har varit att intervjuvobjekten måste avsätta tid och 

engagemang för att kunna ge bra svar. Arbetets begränsade tidsplan har krävt 

snabbt gensvar, lite betänketid och förberedelse.  

  

Gapanalysen är ett komplext verktyg att tillämpa. Den har sina strikta regler och 

förhållningssätt gentemot en internationell standard. På grund av detta är den också 

svår att anpassa till olika verksamheter som har begränsad kunskap inom området. 

Gapanalysen kräver kunskap både från analysledare och analysobjekt då den 

innehåller en del svåra termer som måste redas ut. Detta har medfört att vi som 

analysledare varit tvungna att sätta oss in i detaljerna i gapanalysen och dess 

utgångspunkter för att kunna föra fram bra information under intervjuerna. Vi tycker 

att MSB:s Gapanalys i slutändan har fungerat som ett förhållandevis bra verktyg för 

att ge en rättvis och precis bedömning av kommunernas datasäkerhetsnivå.   
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4. Resultat  
 

  

4.1 Poäng på Gapanalysen  

Sammanställning av resultaten för varje kommun presenteras i diagrammen nedan. 

Diagrammen visar genomsnittspoäng för utvalda delkapitel i ISO/IEC-27002. Ju 

högre poäng desto bättre efterlevnad av standarden. En mer detaljerad 

poängsättning återfinns i bilaga A, B och C (kap. 9.1).  

  

Kommun A  

  

  
Tabell 6. Resultat hos kommun A  

  

I kommun A håller kapitel 12.1, 12.4, 12.6 och 11.2 en acceptabel nivå. Kapitel 12.3 

och 12.5 håller en bristfällig efterlevnad.  

.  
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Kommun B  

  

  
Tabell 7. Resultat hos kommun B  

  

Kommun B håller acceptabel eller högre efterlevnad på samtliga kapitel förutom 12.6 

som håller bristfällig efterlevnad.   
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Kommun C  

  

  
Tabell 8. Resultat hos kommun C  

  

Kommun C har på samtliga kapitel bristfällig efterlevnad.  
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4.2 Tidigare studie  

4.2.1 Resultat av tidigare studie  

Vi har tagit ut de delar från studien som rör vår studies delar(kap 11 och 12).   

  

Kommun D  

  

  
Tabell 9. Resultat hos kommun D  

  

Har hög efterlevnad på kaptiel 12.1 och 12.6 medans det brister på kapitel 12.5 och 

11.2. De andra kaptilena hamnar mellan bristfällig och acceptabel nivå.  
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Kommun E  

  

  
Tabell 10. Resultat hos kommun E  

  

Har högst möjliga efterlevnad på kapitel 12.1. Kapitel 12.3, 12.5 och 11.2 håller 

bristfällig nivå. De andra kapitlena håller en acceptabel nivå.  
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Kommun F  

  

  

Tabell 11. Resultat hos kommun F  

  

12.1, 12.4 och 12.6 håller hög efterlevnad. Resten av kapitlena håller en bristfällig 

nivå.  

5. Analys  
 

  

  

I detta kapitel kommer resultatet från gapanalysens intervju och den tidigare studien 

analyseras för att se till vilken grad kommunerna efterlever ISO/IEC-27002.  

5.1 Trender över aktuell datasäkerhetsnivå och efterlevnad av 

ISOstandard  

De flesta av kommunerna följer inte ISO-standarden och det kan vara en enkel 

förklaring på varför resultaten inte håller en jämn hög nivå. Vi ser istället många 

toppar och dalar i 5 av 6 kommuner. Kommun B är den enda kommunen i 

undersökningen som följer ISO-standarden och har därför också högst och jämnast 

nivå av förklarliga skäl. Även fast kommunerna har som vi ser i resultatet kommit 

olika långt med sitt arbete inom informationssäkerhet, kan man se trender i de olika 

kapitlena ur gapanalysen. Vi kommer presentera varje kapitel i gapanalysen och ha 

den övergripande resultattrenden bland kommunerna som utgångspunkt.   
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5.1.1 Säkerhetskrav på informationssystem  

  

När man ställer krav på nya eller förbättringar av informationsystem bör kraven 

specificeras i dokument och riktlinjer gällande informationssäkerheten. Nästan alla 

kommuner uppnår en acceptabel nivå gällande säkerhetskrav på 

informationssystem, det var endast en kommun som hade en bristfällig efterlevnad. 

Även fast denna kommun har stor förbättringspotential så kan säkerhetsarbetet alltid 

förbättras i de kommuner som även uppnår en acceptabel efterlevnad. Vid dåligt 

dokumenterade säkerhetskrav i början av ett projekt finns det en risk för högre 

kostnader och förseningar. Karyda et al. (2005) betonar dock vikten av att det är en 

svår uppgift att införa en policy i en verksamhet, de menar också att arbetet med 

policys måste vara pågående för att vara relevant och bra, precis som MSB (2015a) 

påpekar.  

5.1.2 Kryptering  

  

En policy för användning av kryptografiska säkerhetsåtgärder samt nyckelhantering 

bör finnas för att stödja användning av krypteringsteknik.  

Detta är ett kapitel som i genomsnitt ligger under acceptabel nivå. En konsekvens vid 

otydlig krypteringspolicy eller undermålig nyckelhantering är att information kan gå 

förlorad eller hamna i orätta händer. Enligt Tomhave (2008) kan bristfällig 

dokumentation och hantering av kryptering och nyckelhantering leda till lång nertid 

för organisationens drabbade system. Kryptering är ett tekniskt område som kräver 

djup kunskap för att hanteras på rätt sätt, (MSB, 2011b) förespråkar att specialistråd 

bör inhämtas för att fastställa passande skydd för den aktuella verksamheten. 

Resultatet pekar på dokumentationen kring kryptering och detta visar sig vara 

bristfälligt hos de flesta kommuner.   

5.1.3 Skydd av systemfiler  

  

Enligt MSB, (2011b) handlar skydd av systemfiler om att säkerställa skyddet av 

systemfiler och källkod så att dessa inte ändras av obehöriga eller kommer på 

avvägar av annan anledning. Skydd av systemfiler är ett delkapitel som de allra 

flesta kommunerna har en acceptabel nivå på. Den generellt sett höga nivån betyder 

att kommunerna bedriver ett godkänt arbete när det kommer till restriktioner vad 

gäller åtkomst till källprogramkod och systemfiler. Det betyder även att man har 

upprättade strategier angående hanteringen av tidigare programversioner, testdata 

samt externa leverantörer.  

5.1.4 Säkerhet i utvecklings- och underhållsprocesser  

  

Målet med detta kapitel är att bevara säkerheten i utvecklings- och 

underhållsprocesser för tillämpningssystem. Tydlig ansvarsfördelning inom ledningen 
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bör finnas, dessa ska säkerställa att föreslagna ändringar införs på korrekt sätt. Detta 

är det sämst noterade kapitlet i utredningen. Endast en kommun bedriver ett godkänt 

arbete, det är även denna kommun som arbetar efter ISO-standard. Detta betyder 

som MSB, (2011b) beskriver att kommunerna bland annat saknar rutiner för 

ändringshantering vilket ökar risken för driftstörningar. Bristfällig strategi för att 

förhindra informationsläckor existerar. Ansvarsroller inom ledningen är inte tillräckligt 

specificerade, detta blir problem angående vem som ska hantera vad under 

utvecklings- och underhållsprocesser. Utvecklare vet inte vem man ska vända sig till 

vid specifika frågor och blir därmed felinformerade eller tar beslut som inte är 

tillräckligt förankrade i riktlinjerna. Problemet med att få ledningen involverad är även 

något Knapp et al. (2006) tar upp, deras resultat visade att de anställda tyckte att få 

med ledningen var det mest kritiska momentet i säkerhetsarbetet.   

5.1.5 Hantering av tekniska sårbarheter  

  

Implementering av skyddet för teknisk sårbarhet bör ske på ett effektivt, systematiskt 

och repeterbart sätt. Det bör också ske åtgärder för att bekräfta dess verkan. 

Majoriteten av kommunerna som deltog i undersökningen når en acceptabel 

efterlevnad. De bedriver ett godkänt arbete med att hantera riskerna med de 

sårbarheter som ett system kan utsättas för under sin livscykel. De två kommuner 

som inte uppnår en acceptabel nivå har en bristfällig efterlevnad gällande 

säkerhetspolicy, patchhantering och sårbarhetsbedömningar. Det finns inte 

tillräckliga dokument som talar om hur kommunerna ska agera vid sådana här 

situationer.   

  

5.1.6 Styrning av användares åtkomst  

  

Styrning av användares åtkomst har för de flesta kommuner en undermålig nivå. 

Anledningen till detta kan till stor del bero på rutinerna gällande åtkomsträttigheter till 

olika delar av systemet är bristfälliga eller icke existerande. Användare ska 

registreras på korrekt sätt, ha de rätta åtkomsterna under sin livscykel och sedan 

avregistreras på korrekt sätt. Resultaten betyder också att kommunerna inte hanterar 

särskilda åtkomster på rätt sätt, t.ex att administratörsrättigheter hanteras olämpligt. 

Användare bör ses som resurser istället för problem. Precis som Hedström et al. 

(2011) säger så finns det alltid saker att lära av användarna, de betonar en 

förståelse för det praktiska arbetet för vidare utveckling och användning av 

informationssystem.  

5.2 Sammanfattning av analys  

  

Resultaten i de analyserade kommunerna håller generellt sett relativt låg nivå.   
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Arbete i stor omfattning krävs för att majoriteten av kommunerna ska ha 

tillfredsställande datasäkerhetsarbete. Gapanalysen är styrd av en internationell 

standard som det krävs mycket arbete för att uppfylla.     

  

  

6. Diskussion  
 

  

  

  

I detta kapitel diskuterar vi de resultat och analyser vi konstaterat med avstamp i vår 

forskningsfråga och syfte. Vi ger även förslag till vidare forskning.  

  

I vårt resultat kom vi fram till att det finns både brister och styrkor i de undersökta 

kommunernas datasäkerhetsarbete. Framförallt är det riktlinjer och policydokument 

som är otillräckliga. Detta stämmer överens med Göransson (2013) och Danielsson 

(2012) som också konstaterar att det framförallt är policydokument som antingen är 

otillräckliga eller ofullständiga. Siponen et al. (2009) betonar vikten av att ha 

policydokument i en verksamhet. Detta är en brist vi kan konstatera utifrån 

undersökningen.  

  

Våra resultat är viktiga för att de tar upp ett problem som inte bara involverar 

ITpersonal utan även privatpersoner och deras säkerhet. Problemet vi behandlar är 

ett samhällsproblem där alla är drabbade på ett eller annat sätt. I och med att mycket 

i vår vardag digitaliseras så är problemet något som kommer växa med tiden, vilket 

gör att organisationer ständigt måste följa med i utvecklingen för att åtgärda dagens 

och framtidens problem. Den ökande digitaliseringen är även något Disterer (2013) 

pratar om, han menar att informationssystemen och information utsätts för mer och 

mer risker allt eftersom affärsprocesser blir en större del av informationsteknologin. 

Många kapitel som sätter krav på informationsläckor av olika slag brister, dessa 

kapitel utgör ett skyddsnät för medborgarna, ett nät som i den här undersökningen 

har många hål.  

  

När det gäller krav på den övergripande säkerheten, alltså “12.1 Säkerhetskrav på 

informationssystem” uppnådde i princip alla kommuner en acceptabel nivå. Detta är 

positivt då det betyder att kommunerna har en idé om vad som ska göras på ett 

övergripande plan, de förstår att det är viktigt att hantera frågan. Dock brister det 

sedan i de mer detaljerade aspekterna av datasäkerheten då man inte lyckas 

uppfylla många av dessa aspekter av olika anledningar. Dessa anledningar kan vara 

allt ifrån ospecificerade roller, brist på kompetens, brist på arbetskraft, otydlig 

rollfördelning, otillräcklig ekonomi, felaktiga prioriteringar etc. Listan kan göras lång. 

McFazdean et al. (2007) tar upp faktumet att att det kan finnas brister i att förstå alla 
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aspekter av informationssäkerheten, detta kan relateras till att kommunerna har 

lättare att se det övergripande behovet men svårare att hantera många detaljer 

gällande informationssäkerhet.   

  

Resultaten betyder att kommuner måste förbättra sitt arbete med datasäkerhet på 

många områden. Ett förslag för att underlätta skapandet och underhållandet av 

riktlinjer och säkerhetspolicys är att dessa hanteras på högre ledningsnivå inom 

kommunen, detta är även något som McFadzean et al. (2007) tar upp och 

förespråkar. Även Hedström et al. (2011) pratar om att informationssäkerhet bör ses 

som en strategisk fråga som skall integreras med ledningen i högre grad.  

  

ISO/IEC 27002-standarden är viktig eftersom den hjälper organisationer att ge dem 

ett ramverk som de kan utgå från i informationssäkerhetsarbetet, något att förhålla 

sig till när en organisation bygger upp ett skyddsnät för informationen. Detta är något  

Disterer (2013) tar upp i sin artikel. Han berättar också att det gäller även för 

ISO/IEC-27000 och 27001. Även fast vi i detta arbete endast undersökt just 

datasäkerheten så täcker ISO/IEC-27002 allt från den fysiska säkerheten till de 

administrativa delarna av informationssäkerhet.  

  

En av kommunerna som var med i undersökningen använde sig delvis utav 

ISO/IEC27002 standarden, vilket man kunde se i resultatet där kommunen hade bäst 

resultat och uppnåde en acceptabel nivå på fem av sex kapitel. Varför kommunen 

inte uppfyller kapitlet “12.6 Hantering av tekniska sårbarheter”, även fast de följer 

standarden, är svårt att säga. Vi kan endast spekulera i att ansvarsrollen för detta 

område kanske inte är tydligt specificerad eller att det har funnits tidsbrist vilket har 

gjort att de har prioriterat bort just detta kapitel. Bortprioriteringen skulle i sin tur 

kunna bero på att kommunen inte tidigare fått erfara de allvarliga konsekvenserna 

som kan inträffa av ett otillräckligt säkerhetsarbete inom hantering av tekniska 

sårbarheter. Fenomenet “Det drabbar inte mig” kan även tänkas existera i denna 

verksamhet.    

  
               Figur 2. Övergripande trend bland kommunerna   



33  

  

  

Tabellen ovan visar en övergripande trend bland kommunerna. Denna tabell tyder på 

att det i kommunernas datasäkerhetsarbete både finns svagheter och styrkor på 

olika delar och att det skiljer sig mellan kommunerna. Ingen kommun bedriver ett 

perfekt arbete och det visar att datasäkerheten alltid kan gås igenom och förbättras. 

Detta resultat är i linje med Göransson (2013) och Lind (2015). Även dem kom fram 

till att det finns områden som kan förbättras med informationssäkerhetsarbetet i 

kommunerna.   

6.1 Vidare forskning  

  

Vårt arbete fokuserar på krav och riktlinjer inom datasäkerheten därför skulle ett 

vidare arbete kunna fokusera på hur detta sedan efterlevs i praktiken. Intervjuer med 

användare, tekniker etc. kan användas för att istället kartlägga efterlevnaden av 

dessa riktlinjer.  

Vidare arbete skulle exempelvis kunna fokusera på den andra delen av IT-säkerhet, 

nämligen kommunikationsäkerhet alternativt att man tittar på andra sidan av 

informationssäkerhet vilket är administrativ säkerhet. Detta för att se om det skiljer 

sig mellan olika grenar, om någon gren prioriteras högre eller lägre.  

  

 

  

  

7. Slutsats   
 

  

  

Arbetets ursprungliga syfte var att ta reda på till vilken grad kommuner uppfyller 

standarden ISO/IEC-27002 med fokus på datasäkerhet. För att ta reda på detta var 

vi tvungna att svara på huvudfrågan:   

  

-  Till vilken grad uppfyller kommuner ISO/IEC-27002 med fokus på 

datasäkerhet.  

  

Nedan följer ett medelvärde på de kapitel som undersökts och betygen på dessa. 

Det ger oss en grad på hur väl kommunerna efterlever ISO/IEC-27002 med fokus på 

datasäkerhet. Detta är också svaret på vår forskningsfråga. Graderna betyder 

följande:  0 betyder oacceptabel nivå alltså ingen efterlevnad. 1 betyder att 

kommunen har bristfällig efterlevnad. 2 betyder acceptabel efterlevnad .Vid grad 3 så 

har kommunen stor efterlevnad inom det undersökta området.  
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Intervju  

Kommun  Grad (0-3)  

Kommun A  1,5  

Kommun B  1,7  

Kommun C  0,9  

  

Tabell 12. Sammanlagad poängen från intervjudelen.  

  

  

Sekundärdata  

Kommun  Grad (0-3)  

Kommun D  2  

Kommun E  1,8  

Kommun F  1,8  

  

Tabell 13. Sammanlagda poängen av sekundärdatan.  

  

MSB’s gapanalys har legat till grund för denna frågeställning och har på ett relativt 

smidigt sätt kunnat besvara denna. Studien visade att samtliga kommuner brister i 

sitt datasäkerhetsarbete och att förbättringspotential finns, även på de kommuner 

som hade generellt sett höga resultat.   

  

7.1 Arbetets bidrag  

  

Arbetet ger en allmän överblick på datasäkerhetsarbetet hos kommuner. De 

medverkande kommunerna får en förståelse för vilka delar de behöver lägga mer 

fokus på samt vilka delar som inte är lika kritiska och därmed inte behöver revideras. 

Tidigare arbeten har fokuserat på informationssäkerheten i stort eller på andra delar 

hos kommuner medans denna rapport fokuserar på datasäkerhetsaspekten.    

  

Vi anser att det teoretiska bidraget ligger i att forskning kring informationssäkerhet i 

allmänhet och datasäkerhet i synnerhet inom kommuner är ett begränsat område. 
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Kunskapen från uppsatsen kan användas för vidare forskning om 

informationssäkerhet inom kommuner.      
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga A  
  

Här listas poängen varje kommun fått på de olika avsnitten i gapanalysen.  

  

  

Kommun A  

Kapitel nr. 
enligt  
ISO/IEC  
27002:20 
0 5   

Kapitel  Bedömt 

värde på 

kapitlet  

Bedömt 
värde  
på  
avsnitt   

Bedömt 

värde på 

delavsnitt  

Kommentar  

12  Anskaffning, utveckling och 

underhåll av 

informationssystem  

        

12.1  Säkerhetskrav på 

informationssystem  
  2,25      

12.1.1  
Analys och specifikation av 

säkerhetskrav  

    2,25    

12.3  Kryptering    1,9      

12.3.1  Krypteringspolicy      2,1    

12.3.2  Nyckelhantering      1,71    

12.4  Skydd av systemfiler    2,19      

12.4.1  Styrning av programvara i 

drift  
    2,25    
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12.4.2  Skydd av testdata      2,25    

 

12.4.3  Styrning av åtkomst till 

källprogramkod  
    2,07    

12.5  Säkerhet i utvecklings- och 

underhållsprocesser  
  1,5      

12.5.1  Rutiner för 

ändringshantering  
    0    

12.5.2  Teknisk granskning av 

tillämpningar efter ändringar 

i operativsystem  

    1,5    

12.5.3  Restriktioner mot ändringar i 

programvarupaket  
    1,7    

12.5.4  Informationsläckor      1,3    

12.6  Hantering av tekniska 

sårbarheter  
  2,13      

12.6.1   Skydd för tekniska 

sårbarheter  
    2,13    

11.2  Styrning av användares 

åtkomst  
  2,0      

11.2.1  Användarregistrering      2,2    
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11.2.2  Hantering av särskilda 

rättigheter  
    2,07    

11.2.3  Lösenordshantering      1,75    

12.2.4  Granskning av användares 

åtkomsträttigheter  
    2,3    

  

Tabell 14. Poängsättning av kommun A  

  

  

  

  

  

Kommun B  

Kapitel nr. 
enligt  
ISO/IEC  
27002:20 
0 5   

Kapitel  Bedömt 

värde på 

kapitlet  

Bedömt 
värde 
på  
avsnitt   

Bedömt 

värde på 

delavsnitt  

Kommentar  

12  Anskaffning, utveckling och 

underhåll av 

informationssystem  

        

12.1  Säkerhetskrav på 

informationssystem  
  2,25      

12.1.1  
Analys och specifikation av 

säkerhetskrav  

    2,25    

12.3  Kryptering    2,16      

12.3.1  Krypteringspolicy      2,16    
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12.3.2  Nyckelhantering      0    

12.4  Skydd av systemfiler    2,45      

12.4.1  Styrning av programvara i 

drift  
    2,4    

 

12.4.2  Skydd av testdata      2,5    

12.4.3  Styrning av åtkomst till 

källprogramkod  
    0    

12.5  Säkerhet i utvecklings- och 

underhållsprocesser  
  2,48      

12.5.1  Rutiner för 

ändringshantering  
    2,03    

12.5.2  Teknisk granskning av 

tillämpningar efter ändringar 

i operativsystem  

    2,1    

12.5.3  Restriktioner mot ändringar i 

programvarupaket  
    1,1    

12.5.4  Informationsläckor      0,9    

12.6  Hantering av tekniska 

sårbarheter  
  1,77      
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12.6.1   Skydd för tekniska 

sårbarheter  
    1,77    

11.2  Styrning av användares 

åtkomst  
  2,0      

11.2.1  Användarregistrering      2,0    

11.2.2  Hantering av särskilda 

rättigheter  
    2,5    

11.2.3  Lösenordshantering      1,5    

12.2.4  Granskning av användares 

åtkomsträttigheter  
    2,3    

  

Tabell 15. Poängsättning av kommun B  

  

  

  

  

  

  

  

Kommun C  

Kapitel nr. 
enligt  
ISO/IEC  
27002:20 
0 5   

Kapitel  Bedömt 

värde på 

kapitlet  

Bedömt 
värde 
på  
avsnitt   

Bedömt 

värde på 

delavsnitt  

Kommentar  

12  Anskaffning, utveckling och 

underhåll av 

informationssystem  
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12.1  Säkerhetskrav på 

informationssystem  
  1,0      

12.1.1  
Analys och specifikation av 

säkerhetskrav  

    1,0    

12.3  Kryptering    1,52      

12.3.1  Krypteringspolicy      0,9    

12.3.2  Nyckelhantering      2,14    

12.4  Skydd av systemfiler    1,75      

 

12.4.1  Styrning av programvara i 

drift  
    1,66    

12.4.2  Skydd av testdata      1,83    

12.4.3  Styrning av åtkomst till 

källprogramkod  
    0    

12.5  Säkerhet i utvecklings- och 

underhållsprocesser  
  1,0      

12.5.1  Rutiner för 

ändringshantering  
    0,96    
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12.5.2  Teknisk granskning av 

tillämpningar efter ändringar 

i operativsystem  

    1,1    

12.5.3  Restriktioner mot ändringar i 

programvarupaket  
    1,1    

12.5.4  Informationsläckor      0,9    

12.6  Hantering av tekniska 

sårbarheter  
  1,2      

12.6.1   Skydd för tekniska 

sårbarheter  
    1,2    

11.2  Styrning av användares 

åtkomst  
  1,6      

11.2.1  Användarregistrering      2,2    

11.2.2  Hantering av särskilda 

rättigheter  
    0    

11.2.3  Lösenordshantering      1,75    

12.2.4  Granskning av användares 

åtkomsträttigheter  
    0,9    

  

Tabell 16. Poängsättning av kommun C  

  

  

  


