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Sammanfattning  

Denna uppsats frågeställning ämnar ta reda på hur det rådande informationssäkerhetsarbetet på 

tre olika svenska kommuner ser ut när de anskaffar sig nya informationssystem. För att analysera 

om det rådande informationssäkerhetsarbetet kan anses tillräckligt så kommer författarna att 

använda sig av ett ramverk baserat på SIS-ISO/IEC 27001:2014, SIS-ISO/IEC 27002:2013 samt 

myndigheten för samhällskydd och beredskaps publikation Vägledning - informationssäkerhet i 

upphandling. Genom att utföra intervjuer med respektive kommuns 

informationssäkerhetsansvariga samt genom att ta del av deras styrdokument så har en slutsats 

varit möjlig att dras. Slutsatsen som dras är att det informationssäkerhetsarbetet som utförs på 

dessa kommuner är i vissa fall bristfälligt trots att det finns många delar som utförs väl. 

Nyckelord: SIS-ISO/IEC 27001:2014, SIS-ISO/IEC 27002:2013, Upphandling, Kommuner, 

Informationssäkerhet 
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1 Inledning   

I detta kapitel presenteras den bakgrund för varför författarna intresserade sig att skriva denna 

uppsats. Därefter så kommer dess syfte och frågeställning, dess avgränsningar, 

kunskapsintressenter för uppsatsen samt uppsatsens disposition att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Teknologin är något som konstant rör sig framåt i en rusande takt. För hundra år sedan så var det 

endast en hästkraft per fordon, och idag så finns det monsterbilar med hundratals. En liknelse 

kan dras till hur internetanvändningen har sett ut i Sverige, sedan 2003 har den mer än dubblats, 

från att ungefär 2.6 miljoner till 5.8 miljoner 2014 (SCB, 2003-2014). Detta visar på att den 

information som används och lagras är på en annan sorts skala än vad som skett tidigare. Med all 

denna information som rör sig i samhället, är det inte omöjligt att kalla det ett 

informationssamhälle. 

I detta informationssamhälle finns det till flertalet olika sorters information. Allt från media och 

filmer till hemlighetsstämplade dokument bevaras både fysiskt och digitalt idag. Tillväxten av 

mängden olika sorters information och olika sorters sätt att ta del av denna information genom 

informationssystem leder till att vi ställs inför nya utmaningar i att bevara och skydda det som 

behövs vara säkert. ”Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är en angelägenhet för 

alla”(Oehme, 2009).  

Men att veta vilka skyddsåtgärder som behövs vid anskaffning av nya informationssystem är nog 

inte alltid självklart. Riksrevisionen kom 2014 ut med en rapport Informationssäkerheten i den 

civila statsförvaltningen om att regeringen och deras stöd- och tillsynsmyndigheters 

informationssäkerhetsarbete inte är tillräcklig(RiR 2014:23). Att förbättra denna situation är ett 

arbete som myndigheten för samhällskydd och beredskap(MSB) har i uppdrag att bistå 

förvaltningar med. MSB försöker bistå statliga verksamheter med att uppnå informationssäkerhet 

genom författningen MSBFS 2009:10. 
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MSBFS 2009:10 dikterar att svenska myndigheter ska utgå från SS-ISO/IEC 27001 och SS-

ISO/IEC 27002 som underlag för att uppnå informationssäkerhet. Riksrevisionen har redan 

konstaterat att en del förvaltningar på riksnivå inte når upp till de krav som respektive 

säkerhetstandard formulerar. Därför är det av intresse att undersöka om även förvaltningar på 

kommunal nivå brister i deras informationssäkerhetsarbete vid anskaffandet av nya 

informationssystem.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Sålunda blir syftet med detta arbete att undersöka om även kommunala förvaltningar brister i 

deras informationssäkerhetsarbete vid anskaffandet av nya informationssystem.  Detta vill vi 

undersöka genom att få en överblick på hur informationssäkerhetsarbetet inom tre svenska 

kommuner ser ut vid anskaffandet av nya informationssystem. Utifrån denna överblick ska det 

jämföras med de krav och riktlinjer som återfinns i de underlag som MSBFS 2009:10 finner 

nödvändiga.  

För att kunna se ifall dessa tre svenska kommuner brister i deras arbete appliceras följande 

frågeställning:  

   Hur ser informationssäkerhetsarbetet ut inför anskaffandet av informationssystem?  

   Hur är det informationssäkerhetsarbetet i enlighet med SIS-ISO/IEC 27000-serien?  

Utifrån dessa frågeställningar hoppas vi att det kan vara möjligt att förstå varför 

informationssäkerhetsarbetet som utförs ser ut som det gör. Detta kan skapa förståelse till vilka 

svårigheter verksamheter står inför i deras informationssäkerhetsarbete vid anskaffning av 

informationssystem. 
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1.3 Avgränsning 

För att uppnå ett resultat i ett tidsbegränsat och sidobegränsat arbete som detta så tillkommer det 

naturliga avgränsningar i mån av material och undersökta organisationer.  

Det avgränsas i mån av vad om anses med anskaffande av informationssystem. Där 

anskaffningen kommer att begränsas till anskaffning via upphandling. Den upphandlingsprocess 

som sker vid upphandlingar som bedöms lyda under säkerhetskyddslagen 1996:627 kommer inte 

att beröras. Detta för säkerhetsskyddade upphandlingar varken berörs av SIS-ISO/IEC 

27001:2014, SIS-ISO/IEC 27002:2013 eller av MSBs Vägledning - Informationssäkerhet i 

upphandling som ligger till grund för det ramverk som kommer att appliceras.  

Detta arbete behandlar Solna, Tierp och Älvkarleby och det utförs en jämförande analys mellan 

deras arbete för att uppnå informationssäkerhet vid anskaffande av nya informationssystem. 

Slutsatserna dragna från denna uppsats kommer endast kunna hänföras på hur deras arbete ser ut. 

Dock kan möjligen resultatet av uppsatsen användas för att ta lärdom för någon annan 

organisations informationssäkerhetsarbete, men arbetet bör ses som en specifik fallstudie av 

dessa tre svenska kommuner. 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns flera undersökningar som har undersökt hur kommuner implementerar ett 

ledningssystem för informationssäkerhet utifrån SIS-ISO/IEC 27000-serien eller hur 

efterlevnaden av detta ledningssystem ser ut. Vi har dock inte funnit några studier på hur det 

organisatoriska och praktiska arbetet utförs för att uppnå informationssäkerhet vid anskaffning 

av nya informationssystem och hur detta är i enlighet med SIS-ISO/IEC 27000-serien. Genom 

denna uppsats vill vi fylla det kunskapsgap som finns inom ämnesområdet.  
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1.5 Kunskapsintressenter 

Det kunskapsbidrag som arbetet resulterar i väntas få en del intressenter. Som tidigare nämnts så 

finns det ett kunskapsgap inom ämnesområdet informationssäkerhet om hur en verksamhet ska 

uppnå och säkerställa informationssäkerhet vid anskaffandet av nya informationssystem. De som 

söker sig få en inblick hur det informationssäkerhetsarbetet kan se ut i svenska kommuner samt 

hur detta arbete ligger i korrelation till SIS-ISO/IEC-27000 serien kan ses som intressenter för 

detta arbete.  

Även kommunala och statliga myndigheter kan ses som potentiella intressenter av resultatet för 

att kunna jämföra skillnader och likheter i deras informationssäkerhetsarbete inför upphandling 

och även ta lärdom av de undersökta kommunernas sätt att anamma deras respektive riktlinjer 

och styrdokument för informationssäkerhet.  

1.6 Disposition 

Denna uppsats kommer vara dispositionerad i följande sex kapitel:  

Inledningen (1) presenterar uppsatsens bakgrund, dess syfte och frågeställning samt 

avgränsningar. Även de kunskapsintressenterna för uppsatsens frågeställning och resultat samt 

uppsatsens disposition presenteras. 

Metod(2) presenterar det metodval och den metodik som använts för att samla in empirin samt 

en presentation av hur forskningsfrågorna skall besvaras.  

Begrepp och ramverk (3) presenterar de begrepp och ramverk som kommer ligga till grund för 

vad som krävs för att uppnå informationssäkerhet vid anskaffande av informationssystem.  

Empiri (4) presenterar det sammanställda material och det data som insamlats för denna uppsats.  

Analys (5) presenterar analysen mellan ramverket och empirin.  

Slutsats och diskussion (6) presenterar uppsatsens resultat och slutgiltigen en diskussion om 

detta. 



9 

2 Metod 

För att presentera det tillvägagångssätt som använts i denna uppsats definierar detta kapitel 

metodval och den metodik som använts för att insamla empiri samt en presentation av hur 

forskningsfrågorna skall besvaras. Den forskningsstrategi som presenteras är den som mest 

lämpligen kan appliceras på det insamlade materialet. 

2.1 Forskningsstrategi 

Den valda forskningsstrategin är att utföra en studie på tre svenska kommuners arbete att uppnå 

informationssäkerhet. Vanligtvis passar det att utföra en fallstudie när en djup analys av en eller 

flera verksamheter behöver utföras och denna uppsats har valt att ta inspiration från förhavandet 

vid utförandet av fallstudier.  

Fallstudier är lämpliga att utföra när målet med studien består av att få en detaljerad insikt i det 

fall som undersöks och dess relation till andra processer och händelser (Oates, 2006, s.35). De 

liknelser denna uppsats har med fallstudier är att den ämnar ta reda på detaljerad information 

runt ett specifikt fall, men då möjligheten att ta del av helhetsbilden på de organisationer som 

kontaktas så begränsas arbetet på detta sätt. 

2.2 Val av metod 

Kvalitativ data är sådana data som inte är numerisk, eller som inte går att göra till 

numerisk(Oates, 2006, s. 266), och det är denna sorts data som uppsatsen kommer samla in. 

Kvalitativ forskning handlar om att tolka det material som är insamlat på ett, eller flera, valda 

sätt (Larsen, 2009, s.107). Då denna uppsats kommer sammanställa data som är öppen för 

tolkning så är en kvalitativ forskningsmetodik det självklara valet. 
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2.3 Datainsamlingsmetodik 

2.3.1 Semistrukturerad intervju 

Intervjuer används ofta när fallstudier och etnografiska studier genomförs (Oates, 2006, s. 187) 

och en väl genomförd intervju har möjlighet att bidra med data som möjligen är svårare att samla 

in med en annan insamlingsmetodik. Genom att nyttja semistrukturerade intervjuer har 

möjligheten funnits att i förhand ta fram essentiella frågor samt att det har även lämnat 

möjligheten att förändra intervjuns struktur vid genomförandet.  

Denna metod är lämplig då den information som eftersträvas oftast behöver inhämtas från den 

sakkunnige på den verksamhet som blivit kontaktad, samt att det skapar en möjlighet att få ta del 

av personliga åsikter av respondenten. (Oates, 2006, s. 188) 

Mängden data kan dock variera beroende på hur villig och kunnig respondenten är, samt ifall de 

frågor som ställs är felriktade är risken att de data som blir insamlad saknar relevans till de 

forskningsfrågor som ställs. Mängden data som uppstår av intervjuer är stor, vilket i sin tur leder 

till att analysen och transkriberingen kan bli tidskrävande. (Oates, 2006, s.198) 

Intervjuerna som genomförts har utförts över telefon istället för att utföra dem person till person. 

Nackdelen med att genomföra telefonintervjuer är att det blir svårare att ta del av 

helhetsintrycket som respondenten kan lämna ifrån sig från, till exempel ifall respondenten blir 

tydligen påverkad av en fråga och visar detta genom sitt kroppspråk så riskeras detta att missas 

(Oates, 2006, s.196). Dock har en av de två intervjuerna genomförts via ett onlineverktyg som 

tillåtit respondenten att delta via kamera. 

2.3.2 Frågor till respondenter 

De frågor som ställdes till respondenten klassificerades efter tre kategorier. 

Bakgrundsinformations frågor, ställdes för att få en möjlighet att få information om 

respondenten och dennes arbetssituation. Detta är för att få en helhetsbild av den verksamhet 

som respondenten arbetar i. 
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Frågor om upphandling, ställdes för att få den information som krävs för att få en insikt på det 

informationssäkerhetsarbete som utförs vid en upphandling. Frågorna berörde ämnen gällande 

ansvarsfördelning, informationsklassning, förstudier, ansvarsroller, ifall styrdokumenten 

förändrats vid upphandling eller om upphandlingskraven förändrats efter styrdokumenten och 

hur informationssäkerhetsansvariga involverades vid upphandling. Dessa frågor baserades på vad 

MSBs vägledning skrivit gällande upphandling.  

Frågor om kontinuitetsplanering, dessa var med i frågeformuläret för att se ifall de krav som 

verksamheten ställer på kontinuitetsarbetet gällandes deras upphandlingar sker på ett sätt som 

stämmer överens med MSB och SIS-ISO/IEC 27000-serien. 

2.3.3 Dokumentinsamling 

För att möjliggöra en analys av existerande riktlinjer och styrdokument hos de respondenter som 

kontaktats är det viktigt att få ta del av de dokument som finns på verksamheterna. Detta för att 

jämföra vad respondenterna påstår och vad som finns i deras styrdokument. Genom att ta del av 

deras styrdokument tillåter det oss att jämföra med SIS-ISO/IEC 27000-serien för att avgöra ifall 

de insamlade dokumenten avviker från vad dessa standarder förespråkar.  

De respondenter som denna studie intervjuar är även de som försett författarna med dessa 

dokument, vilket gör att det data vi tar del av är vald av våra respondenter och ej av författarna.  

2.3.4 Genomförande 

Inför intervjuerna sammanställdes frågor från MSBs Vägledning – informationssäkerhet i 

upphandling för att säkerhetsställa att de frågor som respondenterna fick var relevanta. Dessa 

tillsammans med kompletterande frågor som uppstått från genomgångar av respondenternas 

dokument samt våra egna reflektioner över dem och ett antal frågor som riktas för att besvara 

delar av frågeställningen bildar de frågor som ställts till respondenterna. Det frågeformulär som 

användes återfinns som bilaga till denna uppsats. 

Tidigt efter genomförd kunskapsprojektering kontaktades alla kommuner i länet samt vissa 

kommuner i Stockholmsregionen. Inom loppet av tre veckor bokades två intervjutillfällen och 

dessa planerades att genomföras som telefonintervjuer. 
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En av dessa intervjuer utfördes över ett konferensprogram som respondenten tillhandahöll och i 

det fanns det möjlighet att använda kamera. Att ge visuell feedback till respondenten är viktigt 

(Oates, 2006, s.196) dock blev frågorna besvarade av båda respondenterna utan att några 

problem uppstod. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

2.4 Dataanalys 

Det som är essentiellt med att genomföra en kvalitativ dataanalys är att tolka och förstå det 

insamlade materialet på korrekt sätt. Då det är svårt att finna data som skulle kunna jämföras så 

leder det ofta till att påstående vägs mot påstående men i denna uppsats så finns möjligheten att 

jämföra mellan de olika samlingarna av dokument, SIS-ISO/IEC 27000-seriens 

säkerhetstandarder, Tierp och Älvkarlebys styrdokument och Solna stads styrdokument. På 

grund av dessa jämförande dokument kan analysen av intervjuerna skapa en bättre helhetsbild än 

utan dem. 

2.4.1 Analysmetod 

Den valda metoden för dataanalys är att jämföra de insamlade data från respondenterna för att 

finna olikheter och likheter i deras arbetsätt. Respondenternas informationssäkerhetsarbete vid 

upphandling kommer sedan jämföras med SIS-ISO/IEC 27000-serien samt MSBs Vägledning – 

informationssäkerhet i upphandling för att se ifall den överensstämmer med den rådande 

branschstandarden för informationssäkerhet. 

Innan denna jämförelse kommer transkriberingarna att klassificeras efter relevans för att minska 

mängden av insamlad data för att förenkla en vidare analys. Delar av materialet som är 

irrelevanta identifieras och kan uteslutas ur materialet. Stycken som inte besvarar 

forskningsfrågorna men ger en bättre förståelse för hur verksamheten fungerar kan användas för 

att ge en djupare förståelse för de frågor som essentiellt besvarar forskningsfrågorna.  

Detta material sammanställs och respondenternas material vägs mot varandra för att slutligen 

jämföras med uppsatsen ramverk.  
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2.5 Urvalsprocessen 

Organisationers informationssäkerhetsarbete är något som kan vara känsligt, en del är inte 

bekväma med att dela med sig av hur de upprätthåller informationssäkerhet. Därför är kommuner 

intressanta respondenter, då mycket av det arbetet som sker på kommuner hamnar under 

offentlighetsprincipen, vilket gör det lättare att ta del av sådan information som ett konventionellt 

företag möjligen hade valt att hålla hemligt. Detta innebär att i denna tids och resursbegränsade 

uppsats så passar kommuner väldigt väl in som respondenter. 

Vi har haft möjlighet att få en variation på respondenter, den ena Tierp och Älvkarleby, är två 

mindre kommuner med delad IT-säkerhetsavdelning medan den andra kommunen Solna stad är 

en större kommun med fler resurser till godo. Detta leder till att materialet vi haft möjlighet att ta 

del av bör variera sig på ett sådant sätt som kan bidra med ett bredare perspektiv än vad det hade 

varit möjligt genom att endast haft kontakt med en kommun eller om kontakten hade varit mellan 

kommuner som var av liknande storlek. 
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3 Begrepp och ramverk 

I detta kapitel definieras de begrepp och ramverk som är till grund för den analys som kommer 

utföras på uppsatsens empiri. I avsnittet 3.1 presenteras vad som avses med 

informationssäkerhet, då det är ett begrepp som kan tolkas olika, medan i resten av kapitelet så 

presenteras ramverket. 

3.1 Informationssäkerhet  

Utifrån SIS-ISO/IEC 27001:2014 är informationssäkerhet den effekt organisationen ämnar 

uppnå genom vidtagna säkerhetsåtgärder för att bevara informationens sekretess, riktighet och 

tillgänglighet. Begreppen sekretess, riktighet och tillgänglighet är den svenska översättningen på 

den engelska CIA-triaden, confidentiality, integrity, and availability. CIA-triaden är en modell 

som kom till 1975 och har vidarutvecklats genom decennierna men den ursprungliga modellen är 

fortfarande allmänt tillämpad (Cherdantseva, Y. & Hilton, J. 2013). Utöver dessa tre väsentliga 

krav så betonar MSB (2013) i publikationen Vägledning - informationssäkerhet i upphandling att 

även spårbarhet (accountability) är en viktig del för att uppnå informationssäkerhet. 

Sekretess (confidentiality) syftar till att säkerställa att information endast är tillgängliga till 

behöriga personer, enheter och processer. Denna behörighet omfattar läs-, skriv- och 

utskriftbehörighet samt behörighet att veta om informationens existens. (Pfleffer, 2006)  

Riktighet (integrity) syftar till att säkerställa att informationens riktighet genom att endast 

behöriga personer, enheter och processer kan ändra den. Med att skydda informationens 

möjlighet att ändras syftas: ändring av innehåll, lägga till och ta bort innehåll, ändra status på 

artefakten, raderandet av informationen samt möjligheten av skapa nya informationsartefakter. 

(Pfleffer, 2006) 

Tillgänglighet (availability) syftar till att informationen ska vara åtkomlig och användbar vid 

begäran av behöriga personer, enheter och processer. Detta för att informationen ska kunna 

användas av de behöriga personerna, enheterna och processerna när de behöver få tillgång till 

informationen. (Pfleffer, 2006) 
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Spårbarhet syftar till att ha möjligheten att spåra och hålla en person, enhet eller process ansvarig 

för dess hanterande av informationen. (Cherdantseva, Y. & Hilton, J. 2013) 

3.2 Ramverk 

I detta avsnitt presenteras det ramverk som kommer ligga till grund för hur en organisation bör 

arbeta för att uppnå informationssäkerhet vid upphandling.  

MSBs föreskrift MSBFS 2009:10 utgår ifrån SIS-ISO/IEC 27001 och SIS-ISO/IEC 27002 för att 

garantera säkerhet för informationshantering. De senaste utgivna versioner av dessa 

säkerhetsstandarder kommer stå till grund för det ramverket som uppsatsen ämnar utgå ifrån och 

kommer kompletteras med MSBs publikation Vägledning - informationssäkerhet för 

upphandling.  

3.2.1 Ledningssystem för informationssäkerhet 

SIS-ISO/IEC 27001:2014 innehåller så kallade “best practice” i vad som behövs för att uppnå 

informationssäkerhet. Där säkerhetstandarden menar för att uppnå informationssäkerhet så 

behöver en organisation upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för 

informationssäkerhet(LIS). Ett LIS är en samling av dokument och processer en organisations 

ledning har tagit fram för att uppnå informationssäkerhet. Det är på så sett systematisk 

tillvägagångsätt för hur en organisations ska hantera dess känsliga information och säkerställa 

informationens sekretess, riktighet och tillgänglighet.  

Där detta tillvägagångsätt baserar sig på PDCA-modellen, planera, genomföra, följa upp och 

förbättra, vilket leder till att organisationen efter upprättandet och införandet av ett LIS ska 

iterativt övervaka ledningssystemet, granska dess verkan och efterlevnad, underhålla det och 

införa förbättringar. På så vis kan organisationen säkerställa sig ha ett verklighetsförankrat LIS 

och ett uppdaterat arbetssätt för att uppnå informationssäkerhet. (Lindström, 2006, s.9). 

Vid upprättandet och införandet av ett LIS SIS-ISO/IEC 27001:2014 behöver organisationens 

ledning göra bland annat följande:   

● upprätta en informationssäkerhetspolicy och andra styrande dokument som tydliggör 

organisationens informationssäkerhetsarbete och -mål,   
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● tilldela tydliga ansvarsroller för en eller flera personer som leder och samordnar 

informationssäkerhetarbetet och som ser till att de tidigare nämnda policys och 

styrdokument efterlevs, 

● göra en riskanalys och informationsklassning på organisationens information och 

tillgångar utifrån kraven sekretess, riktighet och tillgänglighet, 

○ riskanalysen ska identifiera vilka fel som kan inträffa, sannolikheten att dessa fel 

inträffar och vilka konsekvenser de kan ha.  

○ informationsklassningen ska bedöma konsekvenserna vid bristande sekretess, 

tillgänglighet och riktighet och därefter klassa informationen i “termer av rättsliga 

krav, värde, verksamhetsbetydelse och känslighet för obehörigt”(ISO 27002:2014, 

s.18)  

● utifrån risk- och sårbarhetsanalyser göra en plan för riskhantering, 

● dokumentera alla åtgärder. 

Förutom att göra dessa åtgärder så behöver organisationens LIS och dess efterlevnad vara väl 

förankrat hos ledningen. Organisationen ska efter upprättandet och införandet av ett LIS iterativt 

övervaka ledningssystemet, granska dess verkan och efterlevnad, underhålla det och införa 

förbättringar. (SIS-ISO/IEC 27001:2014) 

3.2.2 Vid upphandling  

För att uppnå informationssäkerhet vid upphandling av informationssystem utifrån SIS-ISO/IEC 

27001:2014 så förutsätter det att organisationen har implementerat ett LIS. Detta för att 

informationssäkerhetspolicyn och andra styrdokument ska ligga som grund till vilka 

informationssäkerhetskrav som bör inkluderas i kravställningen för informationssystemet.  

Dessa informationssäkerhetskrav ska tydligt visa vilken nivå av säkerhet den upphandlande 

verksamheten kräver men behöver inte detaljeras exakt hur dessa ska uppnås av 

leverantören(MSB, 2013, s.26). Organisationen bör även ha infört anvisningar eller riktlinjer om 

vilka säkerhetsåtgärder som alltid ska ingå i upphandlingsprocessen.(SIS-ISO/IEC 27001:2014. 

s.24)  

Efter att verksamhet har identifierat och formulerat det informationssystemsbehov verksamheten 

har så ska de utföra följande.  
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3.2.3 Ansvarfördelning  

Inför en upphandling och inför kravställning ska verksamheten fördela ansvarsroller. De interna 

ansvarsrollerna inom organisationen ska alltid utgå ifrån informationsägaren. Detta för att det är 

hos informationsägaren som konsekvenserna av bristande informationssäkerhet uppstår.(MSB, 

2013, s.27) Vid ansvarsfördelningen inom den interna organisationen så bör det dokumenteras 

vilka enheter och medarbetare som ansvarar för vilka informationstillgångar och 

informationsprocesser samt vilka behörighetsnivåer som bör tillämpas (SIS-ISO/IEC 27002:2013 

s.12). 

Vid ansvarsfördelning mellan informationsägaren och leverantören bör det tydligt definieras 

vilken ansvarsroll och ansvarsuppgifter leverantören kommer få vid och efter upphandling. En 

tydlig ansvarsfördelning är extra viktigt ifall det bedöms att informationssystemet ska ligga ute 

på entreprenad eller vid användandet av molntjänster. Detta för att i båda fallen kommer 

informationshanteringen överlämnas till en extern part och kommer därför vara svårare att 

kontrollera(MSB 2013 s.26). För att underlätta upphandling av just molntjänster och utläggning 

på entreprenad så bör även organisationen vid införandet av sitt LIS tagit fram vad MSB (2013, 

s.17) kallar en sourcing-strategi för att beskriva om hur verksamheten ska agera vid den typen av 

upphandling och hur ansvar och rollfördelningen ska se ut. 

3.2.4 Riskanalys  

När en verksamhet ska upphandla nya informationssystem ska verksamheten göra en riskanalys. 

I riskanalysen ska de fel som kan inträffa identifieras, sannolikheten att dessa fel inträffar och 

vilka konsekvenser det kan ha (SIS-ISO/IEC 27002:2013 s.62 & MSB 2013, s.29).  

För att verksamheten ska kunna utföra riskanalys inför upphandling är det viktigt att 

verksamheten först har genomfört en riskanalys över kärnverksamheten för att identifiera de 

processer och resurser som redan finns. I dessa processer och resurser ingår personal, utrustning, 

programvara, service och underhåll, leverantörer, tjänster och liknande delar av verksamheten. 

Det är viktigt att varje del i kärnverksamheten identifieras och riskanalyseras för att underlätta 

och säkerställa det iterativa informationssäkerhetsarbetet. (MSB 2013 s.29) 
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MSB (2013) lyfter fram att det finns ett flertal metoder att arbeta efter vid riskanalys men där det 

primära är att ha kompetensen att värdera konsekvenserna och resultatet av det som kan inträffa. 

En riskanalys är till för att ta reda på vilka hot och sårbarheter som en verksamhet har för att på 

detta vis kunna skydda sig emot dem.  

3.2.5 Informationsklassning  

Efter att verksamheten har utfört en riskanalys inför upphandling bör de göra en 

informationsklassning. En informationsklassning är en kartläggning på de hot och sårbarheter 

som lyftes fram i riskanalysen och där det ska tas fram skyddsåtgärder genom att identifiera och 

skyddsklassa informationen (MSB, 2013, s.31). Informationsklassning av information görs 

genom att bedöma konsekvenserna vid bristande sekretess, tillgänglighet och riktighet och 

därefter klassa informationen i “termer av rättsliga krav, värde, verksamhetsbetydelse och 

känslighet för obehörigt” (ISO 27002:2014, s.18). Informationsklassningen är till för dem som 

ansvarar och arbetar med informationen för att på ett tydligt sätt veta hur informationen bör 

hanteras och skyddas (MSB 2013 s.32).   

3.2.6 Kontinuitetshantering 

För att uppnå informationssäkerhet behöver organisationen en kontinuitetsplan. En 

kontinuitetsplan är en plan för hur organisationens ska agera för att kunna upprätthålla dess 

centrala processer under svåra förhållanden (SIS-ISO/IEC 27002:2013, s.80). Därför är det 

viktigt att verksamheten har gjort en tydlig och detaljerad informationsklassning så att 

organisationen vet vilka som är de viktigaste processerna och vilka resurser som är nödvändiga 

för att upprätthålla dem. Vid nyanskaffning av informationssystem så bör alltså det planeras för 

systemets kontinuitet.  

Om organisationen har en delad IT-infrastruktur, både internt och på entreprenad, så behövs det 

detaljeras en tydlig kartläggning på hur organisationens egna resurser samverkar med 

entreprenadens tjänster. Denna kartläggning bör sedan ligga till grund på kontinuitetskrav inför 

upphandlingen men även den interna kontinuitetsplaneringen. Där krav på kontinuitet på 

leverantören kan vara bland annat återställelsetider, deltagande i krisövning eller att leverantören 

skapa och visar upp dess kontinuitetsplaner. (MSB, 2013, s.33)  
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4 Empiri 

Nedan presenteras det material som insamlats till uppsatsen från informationssäkerhetsansvariga 

på Solna stad respektive Tierp och Älvkarleby. Dispositionen av detta kapitel är att först 

presentera de styrdokument som är insamlade från respondenterna, för att sedan presentera 

resultaten av intervjuerna. 

4.1 Solna stad 

Solna stad är en kommun som ligger i Stockholmsregionen med ett invånarantal 72 740 (SCB 

2013). Solna har sedan sommaren 2014 en informationssäkerhetsansvarig, Bo Jönsson, och det 

var med honom intervjun genomfördes. Bo har även försett studien med de styrdokument som 

studien har fått tagit del av. 

4.1.1 Solna stads styrdokument 

De grundläggande policys och styrdokument Solna stad använder sig av för informationssäkerhet 

är från 2007/2008. De primära dokument som ligger till grund för hur upphandling av 

informationssystem ska handskas på Solna stad är Anvisning för teknisk kravställning på 

informationssystem samt Informationssäkerhetspolicy. 

Solna stads informationssäkerhetspolicy försöker ge en övergripande bild av Solna stads 

kommunfullmäktiges värdegrund och förhållningssätt. Där policyn talar om vad som vill uppnås 

inom informationssäkerhet som alla verksamheter och därför innehåller den inte detaljerade 

beskrivningar om utförande, prioriteringar eller metoder. (Solna, 2007) 

Solna stads informationssäkerhetspolicy hänvisar till att de vill via både administrativa och 

tekniska säkerhetslösningar säkerställa informationens sekretess, riktighet, tillgänglighet och 

spårbarhet (Solna, 2007). 

Informationssäkerhetspolicyn hänvisar till att Solna stads informationssäkerhetsarbete ska 

baseras på Krisberedskapsmyndighetens (nu MSB) regelverk för informationssäkerhet, Basnivå 

för informationssäkerhet. (Solna, 2007, s.3) 
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Utifrån Anvisning för teknisk kravställning på informationssystem så är det den nämnd som 

upphandlar IT som ska fördela de ansvarsroller som behövs inför upphandlingen. Det är även 

nämnden som har det yttersta ansvaret att informationssäkerheten efterlevs. Innan en nämnd 

definierar de tekniska krav som ska ställas på IT-systemet eller IT-tjänster ska det alltid utföras 

en riskanalys samt informationsklassning. Där tillvägagångsättet för respektive arbete definieras 

i Rutin för riskanalys respektive Anvisning informationsklassning. Detta för att det underlag som 

riskanalysen och informationsklassning ger är ett nödvändigt underlag för beslut om tekniska 

krav och för att skydda sig från ”[...] skenande kostnader och negativa incidenter som 

konsekvens av felaktiga val av teknik för itsäkerhet”(Solna 2014).  

Ifall nämnden beslutar att upphandla så kallade molntjänster ska nämnden alltid kräva extra 

bevakning av informationssäkerhet. Denna extra bevakning är inte fördefinierad i Anvisning för 

teknisk kravställning på informationssystem. Vid kravställning för upphandling av 

informationssystem måste staden säkra dess tillgång till sin egen information. Detta för att staden 

är medveten om att idag kan det finnas praktiska hinder mot att de ska kunna effektivt utnyttja 

deras egen information då den är bortlåst i dolda informationsmodeller. (Solna, 2014) 

Solna stad tydliggör alltså tre krav på ägarskapet av data, där staden ska ha fullt ägande, upphovs 

och nyttjanderätt av informationen, ha rätt att ta del av den datamodell/informationsmodell som 

stadens information ligger i samt efter att avtalet upphört ska staden utan dröjsmål och 

kostnadsfritt få tillbaka all information och dokumentation på lämpligt medium. (Solna, 2014)  

De tillgänglighetskrav kommunen ställer på deras system är att de bör vara webbaserade. Detta 

för att bland annat underlätta tillgänglighet till systemet genom att undvika komplicerade 

programdistributioner. Det ska även tydligt specificeras i anbudsförfarandet om det finns 

begräsningar för olika system och webbläsare. All systemkommunikation skall vara skyddad. 

Där all kommunikation ska vara säkert krypterad mellan systemets användare och systemet och 

även mellan systemet och andra stödjande system. De krav kommunen ställer på autentisering är 

att den bör kunna utföras utifrån de redan existerande inloggningsuppgifterna som återfinns i 

stadens Active Directory. (Solna, 2014)  
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Utöver dessa tydliga krav vid upphandling av informationssystem har även Anvisning för teknisk 

kravställning på informationssystem tydliga krav på import/export av användarinformation, 

behörighet, svarstider, användarbarhet och tillgänglighet, säkerhetskopierings och teknisk drift. 

Där exempelvis säkerhetskopiering ska baseras på den kontinuitetsplans som utförts på den 

process systemet ska stödja. (Solna, 2014) 

4.1.2 Solnas informationssäkerhetsarbete vid upphandling 

Följande avsnitt är en sammanställning av intervjun utförd med respondenten Bo Jönsson. Bo 

arbetar på Solna stads stadsledningsförvaltning och är nyligen tillsatt som 

informationssäkerhetsansvarig. Parallellt med de arbetsuppgifter han har som 

informationssäkerhetsansvarig så arbetar han med sina tidigare arbetsuppgifter som IT-specialist 

och IT-arkitekt. Enligt Bo så påverkar denna ansvarsfördelning utförandet av rollen som 

informationssäkerhetsansvarig negativt. Detta är något som han anser bör åtgärdas genom att låta 

positionen informationssäkerhetsansvarig bli en egen post, för att på sådant sätt förbättra 

säkerställandet av organisationens informationssäkerhet. 

Enligt Bo har Solna stad ett fungerande ledningssystem, men en revision är på gång då en del 

dokument är daterade. Trots att de har ett fungerande ledningssystem så uppstår det en del 

problem för honom i hans arbete som informationssäkerhetsansvarig. 

Majoriteten av dessa problem har med att göra att informationssäkerhetsaspekten inte är 

förankrad i verksamheten på samma sätt som miljöaspekten som enligt honom har en starkare 

förankring i verksamheten. Detta leder till att han ofta får lov att forcera sig in i de olika 

verksamheterna för att ta del av upphandlingar som berör informationssäkerheten.  

Då informationssäkerhetsarbetet inte är väl förankrat i kommunens arbete så har Bo jobbat med 

att stärka sin position i ledningen samt att påbörja ett arbete med utbildning och inställning för att 

dra igång ett välfungerande ledningssystem.  



22 

Bo anser att de styrdokument som finns används väl av de centraler och upphandlingsenheter, då 

han har sett till att i varje upphandling ska det finnas med ett dokument som specificerar hur 

information ska skyddas och klassas. Även hur ansvarsroller är uppdelat fungerar väl, då 

ansvaret fördelas av de verksamheter och nämnder som gjort upphandlingen. Förändringar i 

dessa styrdokument sker ofta på en lägre nivå vid behov av anpassning till upphandling men 

dessa förändringar rör sig sällan uppåt i dokumenthierarkin, då oftast brukar de dokumenten på 

högsta nivån inte revideras mer än en gång per år. 

Dock finns det brister i hur ofta riskbedömningar och informationsklassning genomförs, dessa 

utförs vid större upphandlingar men sker inte alltid vid mindre upphandlingar. Att alla 

upphandlingar blir riskbedömda och informationsklassade vore optimalt enligt Bo. Vid mindre 

och snabbare upphandlingar sker oftast dessa först i efterhand.  

Solna kommun har till stor del lämnat ut den egna IT-verksamheten genom att lägga ut 

majoriteten av de IT-tjänster kommunen erbjuder på entreprenad. De hanterar kontrollen över 

dessa externa system genom att anpassa de upphandlingsavtal som de har med de leverantörer 

som driver deras tjänster. I dessa avtal finns det plats för Solna stad att gå in och göra 

kontinuerliga granskningar av systemen, vilket tillåter dem att ha ett rullande schema med 

kontroller. Denna kontinuitetshantering har inte tagits fram i samråd med leverantörerna, utan 

den har skapats av systemförvaltare och systemägare, vilket är de verksamheter och nämnder 

som upphandlat systemen. 

4.2 Tierp och Älvkarlebys kommuner 

Tierp och Älvkarlebys kommuner har sedan årsskiftet 2011-2012 en gemensam IT-nämnd vid 

namn IT-Centrum. IT-Centrum ansvarar för IT-användning och telefoni, drift av system, support 

samt deltagande i IT-upphandlingar. Älvkarleby kommun har 9132 invånare (SCB 2013) och 

Tierp kommun har 20 144 invånare (SCB 2013). I den löpande texten kommer dessa två 

kommuners informationssäkerhetsarbete refereras som IT-Centrum, då ansvaret ligger på denna 

plats. Lars-Erik Andersson är IT-chef och informationssäkerhetsansvarig på IT-centrum och han 

har försett studien med kommunens styrdokument. 
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4.2.1 Tierp och Älvkarlebys styrdokument 

IT-Centrums styrande dokument är deras informationssäkerhetspolicy, IT-säkerhetsinstruktion - 

Förvaltning, IT-säkerhetsinstruktion - Drift och IT-säkerhetsinstruktion - Användare samt 

systemsäkerhetsplaner. IT-Centrums informationssäkerhetspolicy redovisar vad ledningen har 

för viljeinriktning och mål för båda kommunernas informationssäkerhetsarbete och IT-

säkerhetsinstruktionerna konkretiserar denna viljeriktning och dessa mål. (Tierp, 2007) 

IT-Centrums informationssäkerhetspolicyn definierar att med informationssäkerhet avser de “att 

rätt information är tillgänglig när den behövs för rätt person i rätt tid och på ett spårbart 

sätt”(Tierp, 2007, s.1) och “att informationen är och förblir riktig”(Tierp, 2007, s.1). 

IT-Centrums informationssäkerhetspolicy hänvisar till att deras informationssäkerhetsarbete ska 

använda Krisberedskapsmyndighetens(nu MSB) stöd Basnivå för informationssäkerhet som 

ramverk.(Tierp, 2007, s.3) 

Enligt IT-säkerhetsinstruktionen – Förvaltning så beslutar IT-gruppen om ett införande av nya 

IT-system. Dock för att få en lokal förankring ska IT-gruppen i samråd med verksamhetens 

ansvariga chef utforma en projektplan. Det lyfts upp delar som denna projektplan ska innehålla 

med hänvisning till, där det är tillämpbart. Projektplanen ska beskriva de behov och mål 

verksamheten har och utföra en risk- och sårbarhetsbedömning baserad på MSBs IT-

säkerhetsguide. (IT-Centrum, 2013, s.11) 

Risk- och sårbarhetsbedömningen är ett grundläggande underlag för kravformuleringen av 

informationssystemet. Utifrån dem ska det klarläggas de säkerhetskrav verksamheten ställer på 

informationens: “sekretess, riktighet och tillgänglighet, rättsliga, -verksamhets-, och 

hotrelaterade krav, kommunikationsberoende (internt och externt) och reservrutiner med mera”. 

(IT-Centrum, 2013, s.11-12) 
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Utöver de krav som IT-gruppen och ansvarig verksamhetschef formulerar utifrån risk- och 

sårbarhetsbedömningen ska det formuleras krav på systemintegration, införandekrav, test- och 

acceptanskrav, ägerskapskrav och planer gällande tid, resursfördelning samt kontinuitet (IT-

Centrum, 2013, s.12). Innan upphandlingen är genomförd är det IT-gruppen och ansvarig 

verksamhetschef som ansvarar för interna och externa rollfördelningar. Efter upphandlingen är 

det den högsta ansvariga chefen inom systemets användningsområde som är systemägare och 

ansvarig för fördelning av ansvar och befogenheter.(IT-Centrum, 2013)  

Slutligen ska det planeras för överlämningen av systemet från projektgruppen till tänkta 

systemägare och om systemet bedöms som samhällsviktigt ska även en systemsäkerhetsplan 

upprättas för att garantera dess kontinuitet (IT-Centrum, 2013, s.12). 

4.2.2 IT-centrums informationssäkerhetsarbete vid upphandling 

Nedan följer en sammanställning av det data som är insamlad från intervjun med Lars-Erik 

Andersson. Lars-Erik har arbetat på Tierp kommun sedan 1998 och varit chef på olika 

avdelningar innan han nu är chef för IT-centrum. Lars-Eriks roll på IT-Centrum är att vara IT-

chef samtidigt som han är informationssäkerhetsansvarig. Denna rollfördelning ser han som en 

belastning samtidigt som han påpekar att det är en resursfråga. Lars-Erik nämner att detta är 

något som håller på att förändras genom ett samarbete emellan de kommuner som finns i länet 

vilket är något som nyligen börjat diskuteras. 

De styrdokument för informationssäkerhet som finns på IT-Centrum förändras sällan, de kan 

finnas oförändrade i upp till två år. Detta förklaras enligt Lars-Erik genom att de dokumenten är 

skrivna på ett sätt som ger en mer övergripande bild och IT-Centrum försöker följa de IT-

säkerhetsramar som finns. 

Vid upphandling sker det en ansvarsfördelning som är olika fall till fall. Beroende på vad 

upphandlingen gäller så hamnar ansvaret på olika personer, det kan vara den som driver projektet 

eller en specialist. Som informationssäkerhetsansvarig involveras Lars-Erik som en övergripande 

roll där han kan bistå olika projekt på det sätt som är mest passande för just det projektet. 
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Gällande förstudier genomförs det beroende av storleken på upphandlingen, Lars-Erik anser att 

det finns ett behov av att genomföra en förstudie vid varje tillfälle, men dessa förstudier blir inte 

alltid dokumenterade. Varken riskanalyser eller informationsklassning innan kravställning 

genomförs, detta påpekar Lars-Erik att det har att göra med att de resurser som krävs för att göra 

detta inte finns på IT-Centrum. Han nämner även att detta är något som de tillsammans i länet 

vill förbättra genom att ha en delad informationssäkerhetsansvarig. För tillfället har de endast en 

person som är ansvarig för informationsklassning, med uppgiften att ombesörja information som 

verksamheten äger förvaras på rätt sätt. 

Gällande kontinuitetsplanering vid externa IT-tjänster försöker IT-Centrum skriva de krav och 

förhållningssätt i de upphandlingsdokument som skrivs vid upphandling på ett sådant sätt att den 

kontroll som behövs göras kan genomföras. 
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5 Analys  

Nedan presenteras den jämförande analysen av det insamlade materialet som sammanställts i 

tidigare kapitel.  

5.1 Ledningssystem för informationssäkerhet 

För att uppnå informationssäkerhet utifrån SIS-ISO/IEC 27001:2014 ska organisationen i fråga 

upprättat ett LIS som är den samling av dokument och processer som tydliggör organisationens 

informationssäkerhetsarbete. Det grundläggande dokumentet för ett LIS är den 

informationssäkerhetspolicy som ska innehålla de mål organisationen har på dess 

informationssäkerhet. Respektive kommun har ett implementerat LIS där de definierar 

informationssäkerhet som: 

Solna stad IT-Centrum Teori 

Informationssäkerhetsarbetet 

inom Solna stad skall 

säkerställa informationens 

tillgänglighet, riktighet, 

sekretess och spårbarhet. 

(Solna, 2007) 

Med informationssäkerhet 

avses i vår organisation: 

· att rätt information är 

tillgänglig när den behövs 

för rätt person i rätt tid och 

på ett spårbart sätt 

· att informationen är och 

förblir riktig 

(Tierp, 2007, s.1) 

Informationssäkerhet är 

den uppnådda effekten av 

de säkerhetsåtgärder 

utförda för att bevarar 

informationens sekretess, 

riktighet, tillgänglighet och 

spårbarhet. 

(SIS-ISO/IEC 27001:2014) 
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Det finns alltså en koherens i de mål organisationerna har med informationssäkerhetsarbetet hos 

de undersökta kommunerna och uppsatsens ramverk. Till skillnad från Solna stads ordagranna 

citering av vad som behövs säkerställas för att uppnå informationssäkerhet, har IT-Centrum valt 

att definierar informationssäkerhet till “att rätt information är tillgänglig när den behövs för rätt 

person i rätt tid och på ett spårbart sätt”(Tierp, 2007, s.1) samt “att informationen är och förblir 

riktig”(Tierp, 2007, s.1). Trots denna omformulerade beskrivning av informationssäkerhet 

innefattar definitionen ändå punkterna, sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 

Detta visar att de undersökta kommunerna är medvetna om vad som behövs säkerställas för att 

uppnå informationssäkerhet. 

Ett av de krav SIS-ISO/IEC 27001:2014 ställer på ett LIS är att detta ska iterativt granskas, 

övervakas, underhållas och förbättras. Detta för att garantera att organisationen har gjort allt de 

kan för att uppnå informationssäkerhet. I båda fallen är kommunernas LIS daterade, något som 

respektive informationssäkerhetsansvariga är medvetna om.  

Förutom den muntliga bekräftelsen om att respektive LIS är daterat så kan det även utläsas i 

respektives informationssäkerhetspolicy. I dessa hänvisas till Krisberedskapsmyndigheten, en 

myndighet som lades ner 2008 och ersattes med MSB och dess informationssäkerhetsstöd 

Basnivå för informationssäkerhet som sedan hösten 2011 inte längre stöds av den nuvarande 

myndigheten. Detta tyder på brister i det existerande informationssäkerhetsarbetet.  

5.2 Vid upphandling 

För att uppnå de informationssäkerhetsmål organisationens ledning har fastställt i dess 

informationssäkerhetspolicy vid anskaffning av informationssystem bör verksamheten efter att 

systembehovet identifierats: fördela ansvarsroller, göra en riskanalys, göra en 

informationsklassning och skapa en kontinuitetsplan. 
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5.2.1 Ansvarfördelning 

Inför en upphandling och informationssystemets kravställning ska verksamheten fördela 

ansvarsroller, både interna och externa. Det är informationsägaren som bör ansvara för denna 

rollfördelning. 

Solna stad har preciserat i deras anvisningar och riktlinjer att det är den nämnd som ska 

upphandla informationssystemet som ansvarar för rollfördelningen. Detta leder till att 

informationsägaren är den som har det yttersta ansvaret. Enligt Solna stads 

informationssäkerhetsansvarig fungerar denna ansvarsfördelning väl och är förankrat i de 

verksamheterna som finns i kommunen. 

IT-Centrum har preciserat i deras instruktioner att det är projektgruppen som består av IT-

gruppen och verksamhetschefen som ansvarar för rollfördelning vid upphandlingen och efter 

upphandlingen så övertar systemägaren, högsta ansvarig chef för systemets användningsområde 

ansvaret. Enligt IT-Centrums informationssäkerhetsansvarig utförs det en rollfördelning vid 

upphandling men den varierar fall till fall. 

5.2.2 Riskanalys 

En riskanalys är till för att ta reda på vilka hot och sårbarheter som verksamheten har för att på 

detta vis kunna skydda sig emot dem.(MSB 2013) 

Både Solna stad och IT-Centrum hänvisar i Anvisning till teknisk kravställning på 

informationssystem respektive IT-säkerhetsinstruktionen – Förvaltning till att en riskanalys är 

nödvändig inför en upphandling. I det senare fallet använder de definitionen risk- och 

sårbarhetsbedöming men där denna bedömning ämnar kartlägga de risker och sårbarhet som 

även kartläggs i en riskanalys. 

En riskanalys anses i båda fallen vara ett krav för att uppnå informationssäkerhet inför en 

upphandling på organisatorisk nivå men de brister i det praktiska arbetet. IT-Centrum säger att 

en riskanalys inte alltid genomförs inför varje upphandling med hänvisning på bristande 

personalresurser. I Solna stads fall påstår informationssäkerhetsansvarig att en riskanalys bör 

utföras i varje fall men vid mindre upphandlingar sker det oftast efter upphandlingen.  
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5.2.3 Informationsklassning 

Efter att en riskanalys är gjord ska det göras en informationsklassning av det informationssystem 

som verksamheten finner sig i behov av att förvärva. Dessa ska i sin tur ligga till grund för de 

krav som ska ställas på informationssystemet för att säkerställa informationens sekretess, 

riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 

Solna stads anvisningar och riktlinjer tydliggör att en informationsklassning alltid ska vara 

genomförd och tillsammans med riskanalysen vara underlag till de tekniska kraven som 

sammanställs. Denna anvisning följs för det mesta, främst då i större upphandlingar men Solna 

stads informationssäkerhetsansvariga belyser att den inte efterlevs i den mån som önskas och 

därigenom brister i sitt informationssäkerhetsarbete.  

IT-Centrums styrdokument hänvisar inte till att en informationsklassning ska göras. Vid 

förfrågan om detta svarar respondenten med att de endast har en ansvarig för 

informationssatsning för den interna informationen och ej någon klassning vid upphandling. 

Sålunda finns det tydliga brister i IT-Centrums informationssäkerhetsarbete gällande 

informationsklassning utifrån det ramverket som använts.  

5.2.4 Kontinuitetsplanering 

För att uppnå informationssäkerhet enligt det ramverk som används behöver verksamheten 

planera för det nyanskaffade informationssystems kontinuitet.  

Solna stad hänvisar inte att till att en kontinuitetsplan ska formas vid upphandling av 

informationssystem men där krav på kontinuitet ska regleras av tidigare implementerad 

kontinuitetsplan. De krav som ställs på kontinuitetshantering vid upphandling ska vara enligt 

deras informationsäkerhetsansvariga av sådan karaktär att Solna stad kan kontinuerligt granska 

systemet hos leverantören.  

IT-Centrums instruktioner samt informationssäkerhetsansvarig hänvisar till att en 

kontinuitetsplan ska tas fram där det ska förtydligas “när och hur uppföljning [...] utvärdering 

[...] och avrapportering ska ske” (IT-Centrum 2014).  
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6 Slutsats och diskussion  

6.1 Slutsats 

Vi har genom att granska tre svenska kommuners informationssäkerhetsarbete och analyserat hur 

detta arbete står i korrelation till rådande säkerhetsstandarder och vägledning försökt undersöka 

och förstå om kommunala förvaltningar brister i deras informationssäkerhetsarbete vid 

anskaffandet av nya informationssystem.   

Informationssäkerhetsarbetet inför anskaffande av informationssystem ser annorlunda ut i de 

undersökta kommunerna. På organisatorisk nivå använder sig respektive kommun av SIS-

ISO/IEC 27000-serien som underlag för hur deras informationssäkerhetsarbete ska se ut men 

deras LIS och praktiska arbete skiljer sig åt. 

När Solna stad ska anskaffa sig nya informationssystem har de direktiv som ska följas enligt 

deras LIS. För att uppnå informationssäkerhet ställer Solna stad krav på sig själv, utifrån deras 

LIS, att ha en tydlig ansvarsfördelning vid upphandling, utföra en riskanalys och 

informationsklassning som ska vara tvingande underlag till kravställning samt planerna för 

kontinuitet i kravställningen. Dessa krav efterlevs inte i det praktiska 

informationssäkerhetsarbetet som kommunen utför. Där de brister i att inte alltid utföra 

riskanalyser och informationsklassning inför upphandling utan dessa sker ibland i efterhand.  

Även IT-Centrum (Tierp och Älvkarleby) har implementerat ett LIS där deras 

informationssäkerhetsdefinition skiljer sig från branschstandarden i formulering men ej i 

innehåll. Vid ansvarsfördelning vid upphandling är det inte riktigt tydligt hur rollfördelning går 

till vid upphandling. IT-Centrums ambitioner är att det ska utföras riskanalyser inför varje 

upphandling men detta är inte ett reellt faktum då de anser sig brista i personalresurser. IT-

Centrum kräver att kontinuitetsplanering ska vara en del i avtalen med leverantörerna vid 

upphandling. 
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Utifrån den insamlade empirin och utförda analysen kan vi påstå att det finns brister i 

kommunernas arbete för att uppnå informationssäkerhet utifrån SIS-ISO/IEC 27000-serien. Inför 

upphandling av informationssystem bör verksamheten tydliggöra ansvarsfördelning, göra 

riskanalyser och informationsklassning samt planera för informationssystemets kontinuitet. 

Solna stads informationssäkerhetsarbete kan tolkas vara mer i fas med vad SIS-ISO/IEC 27000-

serien anser vara informationssäkerhet, medan arbetet som IT-Centrum utför har fler brister i 

informationssäkerheten. 

6.2 Diskussion  

Denna uppsats har genom att få ta del av de olika kommunernas arbete för att uppnå 

informationssäkerhet vid upphandling haft möjlighet att analysera hur deras tillvägagångssätt 

fungerar. Genom att ha möjlighet att evaluera deras styrdokument har vi fått en inblick på hur 

dessa kommuners arbete styrs.  

Att följa rådande säkerhetsstandarder för att uppnå informationssäkerhet är inte en garanti att den 

verksamhet som drivs är säker(MSB, 2013, s.34). Dock efter genomförd analys har det varit 

möjligt att finna ett antal skillnader mellan de olika kommunerna och den rådande 

säkerhetsstandarden samt MSBs vägledning. Dessa skillnader kan påvisa en brist samtidigt som 

det kan innebära att dessa standarder och MSBs vägledning inte är anpassad för den verklighet 

som kommunerna lever i.  

På båda verksamheterna som har blivit kontaktade så har det framkommit att deras 

informationssäkerhetsarbete är nytt, vilket kan vara en delanledning till varför det finns brister 

med rådande styrdokument på kommunerna. Båda respondenterna har även påpekat att 

resurserna som tilldelats för att implementera informationssäkerhetsarbetet i verksamheten har 

varit begränsade vilket kan bidra till varför de brister som uppmärksammats existerar. Detta är 

troligen en av de mer bidragande faktorerna till varför de brister som identifieras existerar, då 

ingen av dessa kommuner har tillsatt en person som endast sköter dessa arbetsuppgifter kan det 

leda till att efterföljningen blir bristfällig. 
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Detta urskuldar dock inte dessa kommuners informationssäkerhetsansvariga då även om båda 

verksamheterna aktivt arbetar efter att ha ett välfungerande säkerhetsarbete, så ligger ansvaret på 

dem att efterfölja de dokument som de själva skapat. Den vägledning som MSB har 

sammanställt bör kommunerna efterfölja, medan den rådande säkerhetsstandarden påvisar det 

som enligt branschen är informationssäkerhet. Att inte följa dessa nämnda riktlinjer kan påverka 

verksamheterna på negativa sätt vid anskaffande av informationssystem, men med de ambitioner 

som idag finns på de kontaktade kommunerna går det att hoppas att detta 

informationssäkerhetsarbete fortsätter att förbättras med tiden. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 - Intervjuformulär 

Bakgrund 

● Vad heter du och vad har du för roll på din arbetsplats? Hur länge har du jobbat med ditt 

nuvarande arbete? 

● Har ni ett styrdokument för er informationssäkerhet? 

● Vem är informationssäkerhetsansvarig på din arbetsplats? 

Upphandling 

● Har ni nyligen genomfört en upphandling inom IT? 

● Vilka olika ansvarsroller delegerades inför upphandlingen?/Vilka ansvarsroller skulle delegeras 

inför en upphandling. 

● På vilket sätt involverades du/den som informationssäkerhetsansvarig vid upphandlingen? 

○ (följdfråga) Ifall du/den inte var involverad direkt, anser du att de anammade de krav era 

styrdokument ställer? 

● Hur gick förstudien till för upphandlingen av systemet? / Skulle en förstudie genomföras ifall ni 

gjorde en upphandling idag?  

○ (följdfråga) Hur skulle den gå till? 

● Utifrån att en upphandling skett, hur såg upphandlingens riskanalys ut inför anbudsinbjudan? 

● Gjordes det två separata riskanalyser, en för upphandlingens genomförbarhet och en för 

informationssäkerhetsaspekterna? Gjordes riskanalysen utanför projektet? 

● Utöver riskanalysen, gjordes det en informationsklassning innehållande skyddsåtgärder inför 

anbudsinbjudan? 

○ Om ja, hur arbetades den fram? Om nej, hur kommer det sig?   

● Vid anbudsinbjudan, vad definierades som skall-krav och bör-krav? Vad hade leverantörerna för 

möjlighet att påverka produktens utformning? 

● Har en revidering av styrdokumenten skett efter en upphandling av IT-system? 

○ Ifall nej, hur kommer det sig? 

● Om ja, var det på grund av omstruktureringen av kommunens IT-system, alltså reviderades 

styrdokumenten på grund av upphandlingen? 

● Har alla de säkerhetskrav som bestämdes vid kravspecificeringen uppfyllts? 

○ Om nej, hur kommer det sig? 
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Kontinuitetsplaneringen 

● Har det upphandlats system eller tjänster som står utanför kommunens regi? 

○ Om ja, hur ser ansvarsfördelning för systemet eller tjänsten ut och i vilken grad kan 

leverantören granskas i att de upprätthåller de säkerhetskrav de åtagit sig? 

○ Har en kontinuitetshantering tagits fram i samråd och samförstånd med leverantören? 


