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1. Inledning 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförde 2015 på uppdrag av regeringen 

i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) en undersökning av 

informationssäkerheten i svenska kommuner som resulterade i rapporten”En bild av 

kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015” [1]. Ett år senare presenterar MSB 

ytterligare en rapport ”Informationssäkerheten i Sveriges kommuner” med åtgärdsförslag och 

rekommendationer som svar på de behov och oroväckande brister som belysts kring arbetet 

med informationssäkerhet i svenska kommuner [2]. 

 

Kommuner i Sverige utgör en central roll i samhället och tillhandahåller därmed känslig 

information genom tjänster kritiska för invånare inom kommunerna. Patientjournaler, 

dokumentation inom social omsorg, styrsystem för vatten och värmeförsörjning, 

personaldossierer är alla samhällsviktiga ansvarsområden kommuner hanterar [3]. MSB:s 

rapport från 2015 visar stora brister i hur kommuner arbetar med upphandlingar, 

informationsklassning och incidenthanteringar gällande informationssäkerhet [1]. 

 

Hur påverkar informationssäkerhetsarbetet den information som finns närvarande och lagrat 

i ett slutligt stadie på den IT-utrustning som avvecklas tillsammans med lagringsmedia?  MSB 

har föreskriftsrätt mot myndigheter och driver ett arbete genom SS/ISO-standarden för att 

säkerställa att IT-utrustning tillsammans med lagringsmedia avvecklas på ett definierat och 

säkert sätt. Till skillnad från myndigheter gäller inte denna föreskrift för kommuner utan 

fungerar endast som en rekommendation [2]. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner 

 

Kommuner ansvarar för en hel del samhällsviktiga funktioner och har komplexa uppdrag 

vilket ställer krav på att känslig information hanteras på ett säkert sätt. Informationshantering 

är en central roll i dessa uppdrag med funktioner som sträcker sig över flera olika 

verksamhetsområden inom kommuner. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 

granskat kommuners arbete med informationssäkerhet och överlag återfinns stora brister i 

hur information hanteras inom kommuner [1]. Bristerna är oroväckande och det finns tydliga 

gap mellan vad kommuner skriver i sina säkerhetspolicys och vad som verkligen genomförs i 

praktiken [2]. 

 

Informationssäkerhet handlar om att ge kommunens information rätt skydd vilket kan 

innebära att skydda informationstillgångar från obehörig åtkomst och obehörig förändring. 

Det ska även finnas en möjlighet att spåra vem som som har gjort vad med informationen och 

när [2]. 

Enligt MSB arbetar en övervägande del av de svenska kommunerna inte med 

informationsklassificering och har ingen formell rutin vid upphandling eller anskaffning av 

informationsrelaterade tjänster för verksamheten. Det råder även en kultur inom 

kommunerna där informationssäkerhet inte är en del av ett systematiskt arbete utan hamnar 

endast på agendan vid verksamhetsförändringar. Flera kommuner saknar även riktlinjer som 

omfattar externa bolag vid exempelvis styrande av kritisk infrastruktur som vatten, el, skola, 

vård och omsorg. Dessa riktlinjer syftar till de leverantörsavtal där kraven anses vara 

otillräckliga för en god informationssäkerhet mycket på grund av en bristande 

personuppgiftshantering [1]. 

 

Det sker även en låg frekvens av uppföljning och verifiering av de säkerhetskrav som avtalats 

med externa parter [1]. En utebliven utpekad ansvarsroll för uppföljning och kontroll inom 

kommunerna bidrar till en låg kunskap om regelverkets effektivitet och behov för justeringar. 

MSB menar att de krav som avtalas i leverantörsavtalen saknar en direkt verkan för en god 

informationssäkerhet då åtgärderna förmodligen inte uppfylls fullständigt i praktiken [2]. 
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MSB har uppmärksammat att storleken på svenska kommuner i antalet invånare inte har en 

direkt koppling till hur kommuner arbetar med informationssäkerhet utan att brister i arbetet 

är jämt fördelat mellan stora och mindre kommuner. De underliggande problem till 

kommuners bristande informationssäkerhetsarbete tycks ligga i de kompetenser och 

ekonomiska förutsättning som kommuner har till förfogande [1].               i 

 

Skillnaden i arbetet kring informationssäkerhet i svenska myndigheter och i svenska 

kommuner är att MSB inte har föreskriftsrätt mot kommuner. Detta menar MSB har påverkat 

kommuners arbete eftersom det inte finns samma stöd eller uppföljning kring de krav som 

ställs mot myndigheter [2]. Föreskrifterna är bindande för statliga myndigheter och innehåller 

hänvisningar till standarder inom SS-ISO/IEC 27000-serien vilket fungerar som ett stöd för ett 

systematiskt informationssäkerhetsarbete inom myndigheter [3]. 

 

2.2. Ledningssystem för informationssäkerhet 

 

Internationella standariseringsorganet (ISO) fastställer riktlinjer och formella rutiner för 

organisationer vid implementering av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete [3]. Den 

svenska standarden SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002 bygger på den internationella 

standarden ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. Skillnaden i beteckningarna ligger i att 

standarden har accepterats av svenska standardiseringsorgan. Standarderna har i syfte att 

fungera som ett ledningssystem för myndigheter och organisationer att, genomföra, 

kontrollera, följa upp och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering. Vem 

som ansvarar för att göra vad och när, samt hur informationssäkerhetsfrågor ska rapporteras 

till ledningen är viktiga moment [3].   

 

Standarderna i SS-ISO/IEC 27000-serien rekommenderar att säker avveckling eller 

återanvändning av all utrustning försett med lagringsmedia ska kontrolleras för att säkerställa 

att känslig data och program har tagits bort eller överskrivits på ett säkert sätt innan 

utrustningen avvecklas[3]. Enheter som innehåller känslig information bör förstöras 

mekaniskt eller överskrivas med hjälp av metoder som gör informationen oläsbar för en säker 

avveckling[4]. Vid avveckling av lagringsmedia bör en formell rutin finnas på plats för att 

säkerställa konfidentialitet och spårbarhet. Då MSB inte har föreskriftsrätt mot kommuner är  

dessa säkerhetsåtgärder inte bindande men MSB anser att kommuner bör överväga om 

säkerhetsåtgärderna behövs [3].   
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2.3 Lagar, förordningar och föreskrifter 

 

Lagar och förordningar ställer krav på kommuners arbete med informationssäkerhet. 

Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring, säkerhetsskyddslagen och personuppgiftslagen 

har som krav att ansvariga nämnder i kommuner utformar säkerhetsåtgärder som 

säkerställer att obehöriga inte får åtkomst till information som behandlas och lagras [3]. 

 

Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 

sjukvården omfattar system som insamlar, bearbetar eller lagrar information om hälsa-och 

sjukvård. 

Kommuner hanterar information som är känsligt för patienter och föreskriften har i syfte att 

säkerställa denna patientsäkerhet genom åtgärder som hindrar att inga obehöriga får tillgång 

till uppgifterna. Säkerhetsåtgärder ska säkerställa att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna, 

att uppgifterna inte kan förvanskas, att åtgärder kan härledas till en användare, och att 

uppgifterna är åtkomliga för vårdgivaren. Det allmänna rådet av Socialstyrelsen är att 

vårdgivare som behandlar patientjournaler ska använda sig av svenska standarder inom 

informationssäkerhet som SS-ISO/IEC 27000-serien [5]. 

 

Säkerhetsskyddslagen omfattar information som är av känslig karaktär av rikets säkerhet. 

Kommuner har ansvar att förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör 

rikets säkerhet ändras, förstörs eller att obehöriga får åtkomst till uppgifterna [6]. 

 

Personuppgiftslagen tillsammans med dataskyddsförordningen har i syfte att skydda fysiska 

personer mot att deras personliga integritet inskränks. Båda omfattar information vid bland 

annat insamling, registrering, bearbetning, lagring och återvinning. De säkerhetsåtgärder som 

den personuppgiftsansvarige ska vidta ska åstadkomma en säkerhetsnivå som bland annat är 

lämplig för„  de tekniska möjligheter som finns och „ vad det skulle kosta att genomföra 

säkerhetsåtgärderna [7]. Datainspektionens allmänna råd är inte bindande men deras 

rekommendation är att lagringsmedia som innehåller personuppgifter och inte längre ska 

användas bör förstöras alternativt raderas så att uppgifterna inte kan återskapas [8]. 

 

Precis som för myndigheter och andra statliga organ så är det viktigt för kommuner i sin 

verksamhet att bedriva ett arbete som är i följd med offentlighetsprincipen. Enligt 
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offentlighetsprincipen är offentliga organ skyldiga att lämna ut allmänna handlingar på 

begäran. Detta blir en ytterst viktigt avtalspunkt när kommuner hyr ut delar av din 

verksamhet till privata bolag. Handlingar som inkommer till kommuner som exempelvis intyg 

eller rapporter från utförda uppdrag av externa bolag på kommunens räkning blir direkt 

allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen har i syfte att främja transparens i verksamheter 

och den ger medborgare rätt att få insyn hur verksamheter bedrivs och hanterar uppgifter 

som berör hen [9]. 

 

2.4 Metoder för säker avveckling eller återvinning av lagringsmedia 

 

IT-utrustningen som avvecklas tillsammans med dess lagringsmedia ökar i antal. 

Lagringsenheter innehåller stora mängder information som ofta ligger nära användare vilket 

sätter större krav på att en säker avveckling fulländas för informationssäkerheten [10]. 

Problemet är att de flesta lagringsenheterna övergivs tillsammans med datorerna utan att 

avlägsnas för att säkerställa en säker avveckling av informationen. En säker avveckling av 

information på lagringsenheter blir kritiskt i offentliga verksamheter som hanterar känsliga 

uppgifter. Informationssäkerheten anses vara ett av de största problemen för personal inom 

it-verksamheten och ett ökande behov har anmärkts i ett försök att säkert avveckla 

information på lagringsenheter för integritetsskäl [11]. 

 

Under 2011 uppskattas cirka 400 miljoner lagringsenheter avvecklats med en livslängd på 5-6 

år vilket innebär stora mängder information [10]. När dessa lagringsenheter transporters 

eller hanteras av tredje part så exponeras stora mängder känslig information för obehörig 

åtkomst vilket kan skapa stora hot mot individer och samhället om enheterna inte behandlas 

på ett korrekt sätt [12]. Organisationer som tillhandahåller information om konsumenter, 

patienter och specifika samhällsfunktioner bör vara medvetna om de lagar och regler som 

gäller vid avveckling av lagringsenheter [12]. 

 

Det finns ett flertal incidenter där företag, välgörenhetsorganisationer och statliga 

myndigheter förlorat känslig information på grund av otillräckliga processer vid avveckling av 

lagringsenheter [13]. I studier utförda på lagringsenheter köpta på andrahandsmarknaden 

återfanns stora mängder information som kunna ha stora konsekvenser om det hamnat i 

obehöriga händer. Författaren menar att organisationer och privata individer inte förstår eller 

ignorerar faktumet vilken typ av information som lagras på enheter och i vilken skala. 
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Problematiken är även att de flesta organisationer använder samma enheter för både 

offentliga och privata ärenden. I en studie återfanns information om en organisations kritiska 

infrastruktur som elförsörjning och telekommunikation [14]. Orsaken till detta vårdslösa 

hanteringen menar en författare är att lagringsmedia inte raderas på ett korrekt sätt vid 

avveckling. I de flesta fallen ligger bristen hos externa bolag som hanterar avvecklingen och 

förstöringen av information åt myndigheter och företag. Situationen blir heller inte bättre med 

dåligt utformade avtal som bidrar till en bristande insyn i de processer och metoder som 

bolagen använder [15]. 

I flera fall har externa bolag inte utfört några avtalade säkerhetsåtgärder men även i de fall där 

säkerhetsåtgärder har implementeras var åtgärderna inte tillräckliga för att säkerställa en 

säker avveckling. Mycket grundar sig i att verktygen och metoderna varken blivit validerade 

av de inhyrda bolagen eller beställaren [16]. Konsekvenser för organisationer och företag 

sträcker sig inte endast internt utan det blir en direkt skada för de individer som 

organisationerna administrerar över. Bortsett från att organisationens rykte försämras för 

allmänheten kan konsekvenserna bli förödande för individer i form av utpressning, 

pinsamheter och stöld av identiteter [15]. 

När lagringsmedia går förlorat eller avvecklas kvarstår vanligtvis information på enheten. 

Även om en användare ”raderar” allt innehåll på enheten så kan forensiska verktyg 

rekonstruera informationen. Detta skapar säkerhetsrisker eftersom informationen på 

lagringsmedia består orört som många användare är omedvetna om [11]. Godkända metoder 

för borttagning av information blir kritiska vid avveckling eller återanvändning av 

lagringsmedia på grund av säkerhets och integritetsskäl [12]. De metoder som uppfyller 

kraven för en säker avveckling av lagringsmedia består till största del av fysiska och logiska 

verktyg [16]. Demagnitisering, överskrivning och mekanisk förstöring är tre av de mest 

omtalade metoderna för att förstöra information på lagringsmedia [17]. 

 

Mekanisk förstöring eller överskrivning av informationen internt inom organisationer innan 

externa bolag tar hand om avvecklingen anses vara av betydande roll för att undvika att 

leverantörer av misstag läcker information [13]. Verktyg som överskriver är relativt enkla att 

använda och väldigt lite kunskap krävs från en användare både för att utföra och validera dess 

process [14]. Det kan vara en tidskrävande process men är pålitlig för att förstöra information 

på lagringsmedia. Överskrivning tillåter även en återanvändning av lagringsmedia och lämnar 

lagringsenheten intakt [13]. 
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Demagnitisering som metodval vid avveckling av informationen på lagringsmedia går relativt 

snabbt, är miljövänligt och metoden är lättillgänglig. Det är en metod som återställer 

lagringsenheter till dess ursprungliga stadium genom att utsätta enheten för ett starkt 

magnetiskt fält [10]. Problematiken är att denna metod inte understödjs av tillräckligt många 

öppna undersökningar som stödjer dess effektivitet [13]. Demagnitiseringsmaskiner utger 

heller inget bevis på att informationen på lagringsmedia har förstörts. Dessutom är äldre 

demagnitiseringsmaskiner inte tillräckligt effektiva för nya lagringsenheter [12]. Metoden blir 

även opraktiskt när det handlar om stora mängder data [12]. 

 

Mekanisk förstöring anses vara den säkraste metoden för att förstöra information på 

lagringsmedia. Mekanisk förstöring kan handlar om bland annat sönderdelning, strimling eller 

smältning av lagringsmedia [12].  Metoden anses vara relativt snabb och tillåter återvinning av 

material utan att undergräva säkerheten [13]. 
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3. Problembeskrivning 

 

3.1 Problemställning 

 

1. Hur stor del av Sveriges kommunerna arbetar aktiv att förhindra att information på 

lagringsmedia inte hamnar i obehöriga händer vid avveckling? 

 

2. På vilket sätt arbetar de svenska kommunerna för att förhindra detta? 

 

3. Vilka är konsekvenserna om information lagrat hos kommuner hamnar i obehöriga händer? 

 

3.2 Problematisering 

 

Att driva en diskussion utan återkommande frågor av de resurser och kompetenser som finns 

i kommuner för att bedriva avveckling av it-utrustning utifrån de standarder som finns 

tillgängliga är nativt. MSB:s rapport ”En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete 

2015” lyfter fram kommuners resurser och kompetenser inom IT-verksamheten vilket har 

fungerat som ett stöd i den analys utifrån det resultat som arbetet presenterar [1]. 

Problematiken med frågor som har i syfte att undersöka en persons eller organisations 

arbetsprocesser hamnar oftast under etisk kritik att det handlar om känsliga uppgifter som 

inte bör exponeras för allmänheten. För att undgå hinder i arbetet har frågorna inte haft i syfte 

att belysa enstaka kommuner utan endast se till att tillföra uppmärksamhet på området. 

 

Problemställningen efterfrågar hur stor andel kommuner som aktivt arbetar att förhindra att 

obehöriga får åtkomst till informationen på lagringsmedia vid avvecklingen. Ett klart problem 

för denna problemställning är att det skulle kräva svar från alla 290 kommuner i Sverige. 

Meningen är att åtminstone få en indikation hur en större andel av Sverige kommuner arbetar 

för förhindra att information på lagringsmedia inte hamnar i obehöriga händer vid avveckling. 

Men hjälp av detta kan man möjligtvis dra slutsatser vilka kompetenser eller resurser som bör 

tillföras till kommuner kring problematiken. Det krävs även att kommuner i undersökningen 

ärligt besvarar denna fråga vilket inte går att garantera. 

 

Vidare har arbetet i syfte att undersöka vilka arbetssätt kommuner använder för att förhindra 

att information på lagringsmedia inte hamnar i obehöriga händer vid avveckling. 
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Problematiken kring frågan ligger i att frågan antar att kommuner har kunskaper i ämnet, 

vilket både kan vara sant men även att det blir ett stor bortfall på grund av att kommuner och 

respondenterna inte har insyn eller kunskap i vilka arbetssätt som kommuner bedriver kring 

problematiken. Å andra sidan blir denna problemställning  tillsammans med föregående 

problemställning en helhet då kommuner som deltar förmodligen även har insyn i 

arbetssätten. 

Arbetet vill även driva en diskussion kring vilka konsekvenser som kan uppstå för samhället, 

kommuner och individer om information lagrat hos kommuner hamnar i obehöriga händer. 

Det kan blir svårt att ge en generella  konsekvenser för samhället, kommuner och individer då 

det kan beror på fall till fall det vill säga vilken information som lagras på lagringsmedia i 

kommuner. Syftet är istället att tillsammans tidigare rapport om vilken information som 

kommuner behandlar och utifrån tidigare incidenter avgöra vilka konsekvenser som kan 

uppstå om kommuner inte har arbetssätt kring problemställningen under en längre period. 

 

3.3 Avgränsning 

 

IT-utrustning försett med lagringsmedia kommer i fortsättningen att endast beskrivas som IT-

utrustning. Begreppet avveckling syftar till de metoder som används innan IT-utrustningen 

skickas till skrotning eller säljs på andrahandsmarknaden. Lagringsmedia syftar till de 

lagringsenheter som lagrar information fysiskt inom kommunen vilket till största dels är 

hårddiskar och minneskort. Arbetet avgränsar sig till att undersöka hur information hanteras 

lagrad i en avstängd enhet. 

 

3.4 Relaterade arbeten 

 

Tidigare arbeten och undersökningar från fristående företag och myndigheter påvisar att det 

existerar ett brett problem vid informationssäkerhetsarbetet i Sveriges kommuner. MSB 

menar att deras undersökning 2015 gav en god bild av de brister som finns kring 

informationssäkerhetsarbetet i Sveriges kommuner. Resultaten visade bland annat att över 

70% av kommunerna inte arbetar med informationssäkerhet utifrån ett metodiskt sätt och att 

25% av kommunerna inte har någon säkerhetspolicy.  Stora delar av kommunerna visade sig 

heller inte ha något definierat tillvägagångssätt vid upphandlingar, informationsklassning och 

incidentrapportering för att säkerställa att de säkerhetskrav som ställs uppfylls [1, 2]. 
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På uppdrag av Dagens nyheter utförde Bitsec och Inrego (båda säkerhetsföretag i Sverige) en 

forensisk analys och undersökning på ett femtiotal datorer från företag, myndigheter och 

kommuner. Syftet var att undersöka i vilken omfattning känslig information fanns tillgängligt 

på datorer som säljs på andrahandsmarknaden eller skrotas. I över 80 procent av de 

undersökta enheterna återfanns någon form av känsliga uppgifter som nakenbilder, 

kreditkortsnummer, bank-id, medicinsk information och lösenord. Även inloggningsuppgifter 

till ett sjukhussystem och en kommuns datasystem överkoms. Författarna drog slutsatsen att 

privatpersoner, myndigheter och företag utsätter sig för stor risk genom att inte radera 

innehållet på ett korrekt sätt innan utrustningen säljs vidare på andrahandsmarknaden eller 

skrotas [18]. 

 

Detta resultat avspeglar sig i de vidare studier som exempelvis tidningen Miljöaktuellt utförde 

2015 med alla svenska kommuner. Syftet var att få en uppskattning hur kommuner i Sverige 

arbetar för en hållbar politik däribland en hållbar IT-strategi. Undersökningen definierade 

hållbar IT-strategi som ett sätt för kommuner att ha en handlingsplan och en livscykel för it-

utrustning från upphandling till sluthantering. Studien visade att endast 46 kommuner av 

Sveriges 290 kommuner hade en hållbar IT-strategi med mätbara mål [19]. 

 

Tidigare arbeten har inte utfört undersökningar med alla Sveriges 290 kommuner gällande 

hur dessa kommuner hanterar information på lagringsmedia vid avveckling. Det vill säga en 

kartläggning av vilka metoder och arbetssätt som används inom Sveriges kommuner för att 

förhindra att obehöriga får åtkomst till information på lagringsmedia vid avveckling har inte 

funnits tillgängligt. Detta arbetet försöker genom detta att urskilja sig från tidigare arbeten. 

Konsekvenserna från att obehörig får åtkomst till information från lagringsmedia har 

diskuterats i i MSB:s rapport ”En bild av kommunernas informationssäkerhetsarbete, 2015” och 

även av säkerhetsföretagen Bitsec och Inrego som tidigare nämnts. Det som detta arbetet 

försöker bidra ytterligare med i denna diskussion är att arbetet sätter resultatet av hur många 

kommuner som aktivt arbetar med att förhindra detta tillsammans med vilka arbetssätt som 

finns implementerade mot en större analys hur detta kan påverka samhället om det sker i en 

stor skala. Tidigare arbeten har inte kunnat analysera detta så det inte har skett en 

undersökning med alla Sveriges 290 kommuner kring frågan. 
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4. Metod 

 

4.1 Enkätundersökning 

 

Enkäten skickades ut till e-postadresser tillhandahållet från SKL för alla 290 kommuner i 

Sverige. Undersökningen genomfördes i slutet av februari månad och stod öppen för svar i en 

månad. Försök att öka svarsfrekvensen genom extra påminnelser eller telefonkontakt har inte 

varit möjligt att genomföra då enkäten var anonym. 

117 av 290 kommuner (40%) som enkäten skickades till svarade på enkäten, vilket innebär 

att undersökningen har ett bortfall på 173 kommuner (60%). 79 av de kommuner som deltog 

(68%) svarade på alla enkätfrågor, resterande 32% svarade delvis på enkäten. 

 

Valet av en enkätundersökning bredvid en intervjustudie gjordes eftersom metoden gav en 

större chans att nå ut till flera kommuner snabbare och samtidigt ge en större bild på vilka 

metoder som används nationellt [20]. Enkäten och frågorna var utformade på ett sådant sätt 

att utrymme fanns tillgängligt för både öppna och slutna svar. De fasta svarsalternativen hade i 

syfte att ge konkret information hur kommuner hanterar avvecklingen av IT-utrusning. De 

öppna frågorna i enkäten gav utrymme för kommunerna att ange de metoder som används på 

ett mer nyanserat sätt som hade varit svårt att täcka under de fasta svarsalternativen. Detta 

gav enkätundersökningen en mer kvalitativ diskussion och gav en inblick i vilka mjuk och 

hårdvaror som används vid avveckling [20].   

 

Problematiken som är oundviklig med enkätundersökningar är faktumet att undersökningen 

hade en brist på återkoppling mellan parterna. De är omöjligt att med säkerhet kunna avgöra 

vem som faktiskt besvarar enkäten i kommunen när kontrollen över svaren överläts till 

personalen i kommunen [21]. I ett försök att undvika att personal i kommunen som inte har 

kunskap kring området besvarade enkäten har ett e-postmeddelandet tillsammans med 

enkäten bifogats som ber om att hela meddelandet vidarebefordras till IT-avdelningen och 

den som är ansvarig för IT-verksamheten i kommunen. Faktumet kvarstår att frågor i en 

enkätundersökning där direkt återkoppling mellan parterna saknas kan missuppfattas eller 

att respondenterna inte förstår vad som efterfrågas. För att minimera detta har frågorna 

utformats detaljerat och omfattar alla godkända metoder för avveckling av lagringsmedia. 

Respondenterna har även möjlighet att kontakta författaren vid frågor om 

enkätundersökningen. 
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Motivationen för medverkan i enkätundersökningar ofta är låg och att höga svarsandelar är 

svåra att åstadkomma [21]. Detta gör att bortfallet blir en stor del i arbetet och att 

trovärdigheten för undersökningen av problemställningarna kan minska. För att försöka att 

inte avskräcka respondenterna i kommunerna och få en så stor andel som möjligt som 

besvarar enkäten har frågorna i enkäten tillsammans med e-postmeddelandet som bifogats 

uppmanat att svaren är anonyma för att minska bortfallet vid frågor som kan anses vara 

känsliga av kommunen. Själva anonymiteten spelar ingen större vikt för trovärdigheten i 

arbetet då avsikten är att upplysa om problem finns i Sveriges kommuner och inte vilka 

kommuner som möjligtvis har brister. 

 

För att presentera resultatet från enkätundersökningen i senare del kommer procentsatser 

och diagram att användas. Enkäten som skickades ut till kommunerna finns bifogad i bilaga 1. 

 

4.2 Relaterade arbeten 

 

De rapporter som utgör en grund till problemställningen och bakgrunden till arbetet är 

publicerade av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  För rapporten ”En bild 

av kommunernas informationssäkerhetsarbete 2015” användes en enkätundersökning därav 

valet för detta arbete anses vara en metodik som fungerar för att få en uppfattning om arbetet 

kring informationssäkerhet i Sveriges kommuner. MSB:s enkätundersökning gick ut till alla 

290 kommuner och andelen som besvarade hela enkäten var 228 kommuner (78,6). Enkäten 

utfördes under en tre månaders period med aktiva försök att öka svarsfrekvensen genom 

upprepade påminnelser, telefonsamtal och nyttjandet av kontakter i befintliga nätverk [1].  

Detta ger en inblick i de hinder och den svarsfrekvens detta arbetet kan påträffa vid en 

undersökning om hur avvecklingen av IT-utrustning försett med lagringsmedia går tillväga. 

 

I arbetet ”The 2008 Analysis of Information Remaining on Disks Offered for Sale on the Second 

Hand Market”  har man valt att analyserar lagringsmedia som sålts på andrahandsmarknaden.  

Studien är utförd i Storbritannien men är det närmaste och förmodligen den mest omfattande 

studien av lagringsmedia på andrahandsmarknaden. Syftet med arbetet var att uppmana och 

belysa om den information som finns lagrat på lagringsmedia och vilka konsekvenser som kan 

härledas om denna information hamnar i obehöriga händer. Arbetet omfattade lagringsmedia 

från både statliga och privata aktörer vilket kommer till nytta i detta arbetet då 
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konsekvenserna från kommuner analyseras.  Skillnaden mellan denna rapport och analysen av 

lagringsmedia i Storbritannien är just den att den inte gör en analys av Sveriges kommuner. 

Metoden som författarna har valt är att undersöka hårddiskar och informationen på dem 

vilket inte kommer göras i denna rapport. Detta kan självklart anses som en brist i denna 

rapport och ett problem då det blir svårt att avgöra vilken information kommuner 

tillhandahåller. Men rapporten kommer ha som utgångspunkt MSB:s rapport ”En bild av 

kommuners informationssäkerhetsarbete 2015” för att avgöra vilken information som finns 

tillgänglig på lagringsmedia i kommuner. 
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5. Resultat 

 

Alla procentandelar är avrundande till närmaste heltal. 

 

Har kommunen ett definierat sätt hur avvecklingen av IT-utrustningen försett med 

lagringsmedia ska gå tillväga? 

 

• 107 av 117 kommuner som svarat på enkätfrågan (91%) anger att de har ett definierat 

tillvägagångssätt vid avveckling av IT-utrustning försett med lagringsmedia. 

 

• Resterande 10 kommuner (9%) anger att de inte har ett definierat tillvägagångssätt vid 

avveckling av IT-utrustning försett med lagringsmedia i nuläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Tillvägagångssätt vid avveckling av IT-utrustning 

 

Enkätfrågan gav utrymme för kommuner i en flervalsfråga att beskriva den process som 

kommunen har vid avveckling av IT-utrusning försett med lagringsmedia. Resultatet beskriver 

endast om kommunen använder sig av ett definierat tillvägagångssätt för avveckling av IT-

utrustning med lagringsmedia och inte om detta tillvägagångssätt uppfyller 

säkerhetsåtgärderna för internationella standarden SS-ISO/IEC 27001. Figur 1 visar att den 

stora majoriteten av de kommuner som svarat på enkäten har en definierad process vid 

avveckling av IT-utrustning. En kommun av de 10 kommuner som i nuläget inte har ett 
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definierat tillvägagångssätt vid avveckling skriver i fritext att de har planer på att införa 

mekanisk förstöring av IT-utrustningen. 

 

Hur många kommuner använder säkerhetsåtgärder för en säker avveckling eller 

återanvändning av IT-utrustning enligt den internationella standarden ISO/IEC 

27001? 

 

• 4 av 107 kommuner (4%) som har ett definierat tillvägagångssätt för avveckling av 

lagringsmedia använder sig inte av säkerhetsåtgärder för en säker avveckling eller 

återanvändning av utrustning. 

 

• 1 av 107  kommuner (1%) använder sig av säkerhetsåtgärder för en säker avveckling 

eller återanvändning för delar av sin utrustning. 

 

• Resterande 102 kommuner (95%) använder sig av säkerhetsåtgärder för en säker 

avveckling eller återanvändning av utrustning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2. Säker avveckling eller återanvändning av IT-utrustning 

 

 

Åtgärder för en säker avveckling eller återanvändning av utrustning syftar till de 

säkerhetsåtgärder som återfinns i den internationella standarden ISO/IEC 27001 som 

rekommenderar att all känslig data och program tas bort eller överskrivs på ett säkert sätt. 
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Enkäten gav utöver överskrivning och borttagning av känslig data även utrymme för metoder 

som demagnetisering eller mekanisk förstöring av information på lagringsmedia innan 

avveckling. Figur 2 visar att fyra av kommunerna säkerställde inte detta innan avveckling utan 

lämnade IT-utrustning försett med lagringsmedia direkt till avfallshanteringen eller till 

leverantören. En av kommunerna skriver i fritext att deras säkra avveckling inte omfattar 

smarta telefoner i nuläget vilket betyder att kommunen inte har en fullständig säker 

avveckling. 

 

 

Hur många kommuner anlitar externa bolag helt eller delvis för en säker 

avveckling eller återanvändning av kommunens IT-utrustning försetts med 

lagringsmedia? 

 

• 70 av 102 kommuner (69%) som har definierade tillvägagångssätt anlitar helt eller 

delvis externa bolag för en säker avveckling eller återanvändning. 

 

• Resterande 32 kommunerna (31%) utför en säker avveckling eller återanvändning av 

lagringsmedia internt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig3.Externa bolag för en säker avveckling eller återanvändning 

 

 

Figur 3 visar att av de 117 kommunerna som besvarade enkäten, har 102 kommuner vidtagit 

säkerhetsåtgärder vid avveckling eller återanvändning av kommunens IT-utrustning försetts 
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med lagringsmedia. Dessa säkerhetsåtgärder görs antingen av kommunen internt eller på 

uppdrag av externa bolag. 

 

 

Har kommuner insyn i de verktyg och metoder som de externa bolagen använder 

vid en säker avveckling av kommunens IT-utrustning? 

 

Figur 4 visar om kommuner har insyn i externa bolags arbetsprocesser.   

 

• 32 av 70 kommuner (46%) som anlitar externa bolag för en säker avveckling eller 

återanvändning anger att de har insyn i de verktyg eller metoder som de externa 

bolagen använder vid avveckling av kommunens IT-utrustning. 

 

• 10 av de 70 kommunerna (14%) angav att de inte har insyn i de verktyg eller metoder 

som de externa bolagen använder vid avveckling av kommunens IT-utrustning. 

 

• 28 av de 70 kommunerna (40%) svarade varken att det har eller inte har insyn i de 

verktyg och metoder som de externa bolagen använder vid avveckling  av kommunens  

IT-utrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig4. Insyn i verktyg och metoder 
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Vilka verktyg och metoder används som mest av kommuner och externa bolag för 

en säker avveckling eller återanvändning?   

 

45 av de 102 kommunerna (44%) som använder säkerhetsåtgärder för en säker avveckling 

eller återanvändning av IT-utrustning specificerade i fritext vilka säkerhetsåtgärder som 

vidtas. Figur 5 visar de metoder som används inom kommuner. 

 

• 12 kommuner (27%) använder överskrivningsprogram. 

 

• 7 kommuner (16%) använder demagnetiseringsverktyg. 

 

• 20 kommuner (44%) använder sig av mekanisk förstöring. 

 

• 6  kommuner (13%) anger att de använder minst två av ovanstående metoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5. Verktyg och metoder vid säker avveckling eller återanvändning 

  

De mjukvarorna som nämndes i fritext av kommunerna vid överskrivning som val av metod 

var Blancco, HDD HMG InfoSec Standard, Disc Jockey Pro och Ibas. 

De verktyg som nämndes i fritext vid val av demagnetisering som metod var degausser i 

industristorlek. Vid mekanisk förstöring använder kommunerna hammare, slägga, yxa 

alternativt maler kommuner ner utrustningen. 
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Efter hur många år sker avveckling av IT-utrustning försett med lagringsmedia 

inom kommunen till utbyte mot ny IT-utrustning, på ett ungefär? 

 

116 av 117 kommuner som deltog i enkäten svarade på denna fråga. Figur 6 visar hur många 

år det tar innan avveckling av IT-utrustning försett med lagringsmedia sker. 

 

• 74 kommuner (45%) avvecklar sin utrustning var tredje till fjärde år. 

• 29 kommuner (25%) avvecklar sin utrustning efter fem eller mer år. 

• 13 kommuner (11%) avvecklar endast när utrustningen inte längre är i fungerande 

skick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Avveckling av IT-utrusning mot ny. 
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6. Analys 

 

Resultatet från enkätundersökningen är inte representativt för alla Sverige 290 kommuner då 

60% av kommunerna inte deltagit i undersökningen. För de 117 kommuner som besvarat 

enkäten är det en hel klar majoritet som besvarat att kommunen driver ett 

informationssäkerhetsarbete som uppfyller kraven i SS-ISO-standarderna gällande säker 

avveckling av IT-utrustning försett med lagringsmedia. Endast tio kommuner besvarade att de 

i nuläget inte har någon form av definierat tillvägagångssätt sätt vid avveckling av 

lagringsmedia. Ytterligare fyra kommuner anger att de inte använder ett säkert 

tillvägagångssätt vid avveckling av lagringsmedia. Det är inget oroväckande tal i from av att 

det råder ett nationell problem gällande området men samtidigt kan det ha konsekvenser för 

de människor som bor i dessa kommuner. Att endast skicka IT-utrustningen till 

avfallshanteringen eller tillbaka till leverantören skapar risker i sig att informationen redan 

under transporten hamnar i obehöriga händer. 

 

Eftersom undersökningen var anonym och syftet inte var att utpeka enstaka kommuner är det 

svårt att identifiera vilka kommuner som brister i sitt informationsarbete gällande säker 

avveckling eller återvinning av lagringsmedia. 

 

Nästan 70 % av kommunerna använder ett externt bolag som tar hand om kommunens 

avvecklingen av IT-utrustning. Tidigare arbeten från MSB visar en problematik kring 

kommuners arbete vid upphandling och anskaffning av externa tjänster för kommunens 

räkning. Dessa brister refererar till dåligt utformade avtal, bristande 

personuppgiftshanteringen och otillräcklig insyn i de arbetsmetoder som de externa bolagen 

använder. Detta återspeglar sig i resultatet från enkätundersökning där nästan 15 % av 

kommunerna som anlitar externa bolag beskriver hur de inte har insyn i de verktyg och 

metoder som de externa bolagen använder. En del av de tillfrågade kommunerna beskriver i 

fritext att dessa externa bolag har certifikat för att utföra denna typ av avveckling vilket 

möjligtvis kan variera från bolag till bolag då de tydligen finns ett problem i avtalen mellan 

parterna. Utifrån tidigare analyser av lagringsmedia på andrahandsmarknaden anmärktes att 

externa bolag inte alltid utförde sin avtalade del av arbetet på ett säkert sätt vilket innebar att 

informationen kunde återskapas på de lagringsmedia som köptes på andrahandsmarknaden. 

Detta gör det ytterst viktigt att avtal finns som ger kommuner insyn i de verktyg och metoder 

som används av tredje parter för att kunna verifiera att dessa arbetsprocesser är tillräckliga. 
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För att undvika att information på lagringsmedia hamnar i obehöriga händer under 

avvecklingen har lite mer än 30 % av kommunerna som deltagit i enkätundersökningen svarat 

att de sköter avvecklingen internt. Användningen av överskrivningsprogram och mekanisk 

förstöring är två tydliga metoder som användes mest av kommuner för en säker avveckling. 

Dessa metoder ger utifrån tidigare arbeten tillräckligt med skydd mot att information hamnar 

i obehöriga händer samtidigt är dem både kostnadseffektiva och kräver inte stor kompetens 

att implementera. Att kommuner utför en säker avveckling inom kommunen anses som 

kritiskt i organisationer för att undvika att känslig information läcker under transporten till 

tredje part. 

 

Majoriteten av kommunerna avvecklar sin IT-utrustning var tredje till fjärde år. Detta innebär 

att stora mängder lagringsenheter transporteras och avvecklas under denna period vilket gör 

det ytterst viktigt att en säker avveckling av dessa lagringsenheter utförs. Små mängder 

information kan under flera år av dålig avveckling bidra till stora informationskällor. 
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7. Diskussion 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lyfter fram i flera rapporter stora strukturella 

problem i kommuner angående deras arbetsprocesser kring informationssäkerhet. MSB 

menar att problemet inte återspeglar sig i kommuners storlek baserat på antal bosatta utan 

att det bygger på bristande kompetenser inom området och det ekonomiska förutsättningar 

kommunen har. Detta arbetet kan inte dra slutsatser vilka säkerhetsåtgärder alla Sveriges 290 

kommuner har vid avveckling av IT-utrustning. Men utifrån de 117 kommuner, vilket är mer 

än en tredjedel av alla kommuner i Sverige så kan man tydligt se att definierade 

tillvägagångssätt finns implementerade i stora delen av kommunerna för att säkerställa en 

säker avvecklingen av information. Men detta tar inte ifrån faktumet att det kvarstår problem i 

hur kommuner väljer att avveckla  IT-utrustningen. En del av kommunerna skriver i 

undersökningen hur de saknar insyn och intyg från utförda tjänster av externa bolag gällande 

avvecklingen. Detta betyder att folkbokförda inom en kommun inte kan ta del av dessa intyg 

som beskriver hur IT-utrustningen har hanterats av de externa bolagen vilket borde vara 

möjligt under offentlighetsprincipen. En individ kan inte vara helt säker på att de uppgifter 

som en kommun lagrar om en själv verkligen har skyddats från obehörig åtkomst då det inte 

finns något som intygar detta. Tidigare undersökningar visar att IT-utrustning från kommuner 

har funnits på andrahandsmarknaden och att information som hittats på denna utrustningen 

har varit av känslig art, även när intyg har utfärdats. Det räcker inte med att kommuner 

upphandlar tjänster med externa bolag utan att specificera insynsrättigheter i de verktyg och 

metoder som används för att skydda att obehöriga får åtkomst till informationen. Att sedan 

även validera och följa upp vad som verkligen praktiseras i verkligheten har MSB redan lyft 

fram är ett stort problem inom Sveriges kommuner. 

 

Datainspektionen rekommenderar att säkerhetsåtgärder bör implementeras för att förhindra 

att obehöriga får åtkomst till känslig information utifrån de tekniska möjligheter som finns 

och hur mycket det hade kostat att implementera dessa säkerhetsåtgärder. En tredje del av 

kommunerna som hade någon from av säker avveckling av IT-utrustning vidtog 

säkerhetsåtgärder redan internt på uppdrag av personal inom kommunen. Detta är ett rätt 

stort antal utifrån de som deltagit i undersökningen vilket gör det svårt att driva ett argument 

att det råder kompetensbrist inom detta området. Problemet tycks precis som MSB lyfte fram 

råda vid upphandlingar av tjänster och utformning av avtal. Att kommuner väljer att anlita 

externa bolag för avveckling av sin IT-utrustning är en självklarhet i större kommuner där det 



26 

förmodligen är en större mängd enheter som avvecklas. Det kanske skulle vara önskvärd att 

alla kommuner åtminstone säkerställde att den allra känsligaste informationen som finns i 

kommunerna avvecklas internt. Men även det blir svårt att kräva när undersökningar har 

påvisat att stora delar av kommunerna inte arbetar med informationsklassificeringar vilket 

gör det väldigt svårt att avgränsa information vid avveckling. 

 

Det blir svårt att driva argument att kostnaden skulle spela någon roll i varför en del 

kommuner inte använder sig av metoder för säker avveckling av IT-utrustning. 

Överskrivningsmetoder tillkommer redan med en del operativsystem och det finns även 

mjukvaror som erbjuds gratis och finns tillgängliga för alla. De flesta kommunerna som 

använder sig av mekanisk förstöring beskriver verktyg som exempelvis hammare och yxa för 

att säkerställa att informationen i princip blir oläsbar. 

 

MSB påpekar att myndigheter i Sverige arbetar mycket bättre med informationssäkerhet i alla 

moment där kommuner visar stora brister. Skillnaden ligger möjligtvis i att MSB inte har 

tillsyns skyldigheter mot kommuners arbete kring informationssäkerhet det vill säga det sker 

ingen uppföljning av de arbete som kommuner bedriver. 

Det borde vara en självklarhet att alla offentliga organ som bedriver en verksamhet där 

känsliga uppgifter hanteras, och speciellt i en skala som kommuner att tillsyn borde ske hur 

informationen hanteras. Personuppgiftslagen, offentlighetsprincipen och Socialstyrelsens 

föreskrifter förlorar sin betydelse i det offentliga spelrummet när institutioner som 

kommuner som bedriver viktiga samhällstjänster inte uppfyller eller säkerställer att 

informationen som lagras hanteras säkert vid avveckling. Ett rimligt krav borde vara att MSB 

får föreskriftsrätt på området för att i tid kunna förhindra möjliga incidenter för kommunerna 

och för de bosatta inom kommunerna. 

Förhoppningsvis blir kommuners arbete med informationssäkerheten mer strukturerat då 

nya regler och större straffavgifter trätt i kraft 25 maj tillsammans med GDPR. 
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8. Slutsats 

 

Av 117 kommuner som deltog i enkätundersökningen använder 102 kommuner (95%)  

säkerhetsåtgärder för en säker avveckling eller återanvändning av utrustning. Tio kommuner 

besvarade att de i nuläget inte har någon form av definierat tillvägagångssätt vid avveckling av 

lagringsmedia. Ytterligare fyra kommuner anger att de inte använder ett säkert 

tillvägagångssätt vid avveckling av lagringsmedia. Att lämna IT-utrustning på närmaste 

avfallshantering är inte tillräckligt för att skapa en god informationssäkerhet.   

Nästan 70 % av kommunerna använder ett externt bolag som tar hand om kommunens 

avvecklingen av IT-utrustning. Nästintill 15 % av dessa kommuner beskriver hur de inte har 

insyn i de verktyg och metoder som de externa bolagen använder. 

 

30 % av kommunerna som deltagit i enkätundersökningen svarat att de sköter avvecklingen 

internt. Användningen av överskrivningsprogram och mekanisk förstöring är två populära 

metoder som används mest av kommuner för en säker avveckling.   

 

Konsekvenserna av en osäker och otillräcklig hantering av informationen på lagringsmedia 

vid avveckling har bevisats ha stora effekter på människors tillit för organisationen i fråga. 

Eftersom kommuner i Sverige utgör en central roll i samhället och tillhandahåller känslig 

information genom tjänster kritiska för invånare inom kommunerna blir det ytterst viktigt att 

denna tillit återstår och att MSB utökar sitt arbete med kommuner kring 

informationssäkerheten. Arbetet bör sträva mot en tillsyn genom internationella standarder 

för att bistå kommuner med vägledning för att säkerställa att informationen hanteras på ett 

säkert sätt. 
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Bilaga 1. 

IT-avveckling i Sveriges alla 290 kommuner 

 

Endast ett svar per kommun. 

 

Fråga 1. Har kommunen ett definierat sätt hur avvecklingen av IT-utrustningen försett med 

lagringsmedia* ska gå tillväga? 

 

[ ] Ja. Program avinstalleras, filer tas bort genom papperskorgen och IT-utrustningen återställs 

möjligtvis till fabriksinställningar innan den avvecklas. 

[ ] Nej. Kommunen har i nuläget inget definierat sätt hur avvecklingen av IT-utrustningen försett 

med lagringsmedia ska gå tillväga. 

[ ] Ja. IT-utrustning skickas tillsammans med lagringsmedia till skrotning. 

[ ] Ja. En överskrivning, demagnetisering eller mekanisk förstöring av information på 

lagringsmedia sker av kommunen innan skrotning. 

[ ] Ja. En överskrivning, demagnetisering eller mekanisk förstöring av information på 

lagringsmedia sker av kommunen och lagringsmedia återanvänds om möjligt, alternativt säljs 

vidare. 

[ ] Ja. Ett externt bolag tar hand om avvecklingen och IT-utrustningen. 

[ ] Ja. En överskrivning, demagnetisering eller mekanisk förstöring av informationen på 

lagringsmedia sker av kommunen innan ett externt bolag tar över avvecklingen. 

[ ] Ja. En överskrivning, demagnetisering eller mekanisk förstöring av informationen på 

lagringsmedia sker av kommunen beroende på vilken informationsklassning informationen har. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fråga 2. Om svaret var "JA" i föregående fråga att antingen överskrivning, demagnetisering eller 

mekanisk förstöring av information på lagringsmedia sker av kommunen, beskriv kort 

exempelvis vilken mjukvara eller hårdvara som används för att åstadkomma detta? Respektive 

om kommunen har insyn i vilka metoder som används av det externa bolaget om sådant avtal 

finns.   

 

Svarstext:____________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fråga 3. Efter hur många år sker avveckling av IT-utrustning försett med lagringsmedia inom 

kommunen till utbyte mot ny IT-utrustning, på ett ungefär? 
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[ ] Efter 1 – 2 år 

[ ] Efter 3 – 4 år 

[ ] Efter 5 eller fler år. 

[ ] Avveckling och utbyte sker endast när utrustningen inte längre är i fungerande skick. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Utrymme för tillägg, förtydligande och annan information som kommunen kan tycka är av 

intressant karaktär för undersökningen. 

 

Svarstext:________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. 

 

Hej! 

 

Jag skriver min kandidatexamen på Halmstad Högskola inom IT-forensik och 

informationssäkerhet. Jag utför en undersökning med Sveriges alla 290 kommuner och har 

erhållit denna kontaktadress från SKL vilket är anledning till varför ni får detta mejl. Jag skulle 

verkligen uppskatta om ni kan vidarebefordra hela detta mejlet till IT-avdelningen eller annan 

relevant avdelning inom kommunen som ansvarar och har kunskap om kommunens IT-

verksamhet. 

Mitt arbete har i syfte att undersöka och öppna upp för diskussioner för vilka metoder och 

processer alla 290 av Sveriges kommuner använder vid avveckling av IT-utrustning försett 

med lagringsmedia. Detta i ett hopp om att få en bild i hur information tillgänglig på 

lagringsmedia hanteras vid avveckling inom kommuner. 

Enkäten består av 3 korta frågor och efterfrågar inte vilken kommun som svarar på frågorna. 

Detta betyder att svaren är helt anonyma och ingen kommun kommer i klartext att finnas med 

i det slutliga arbetet. Detta eftersom arbetet inte har i syfte att undersöka enskilda kommuner 

i Sverige utan poängen är att öppna upp för diskussioner hur avvecklingen av IT-utrustning 

försett med lagringsmedia sker nationellt. 

Länken här:”länkadress” tar er vidare till enkäten som är elektronisk. Detta för att kunna 

presentera resultaten grafiskt men också då insamlingen blir smidigare från alla Sveriges 290 

kommuner. Vill ni som kommun ta del av det slutliga arbetet och resultaten eller har några 

andra frågor kring enkäten och arbetet så är ni välkomna att kontakta mig på 0707793711 

eller på kreluk15@student.hh.se 

Jag hoppas att ni finner tid till att svara på dessa 3 frågor då förhoppningsvis det slutliga 

arbetet kan ha en roll i att stärka Sveriges kommuners arbete inom IT-verksamheten. 

Med vänliga hälsningar Kresimir Lukic 

i 
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