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Över 500 personer besökte konferensen om 
informationssäkerhet. På bilden föreläser Jeanna Thorslund och Mikael 

Lagergren från Västerås stad om funderingar runt molnbaserade 
e-tjänster. Läs mer på sid 2.

Bild: Caspar Almalander
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Informationssäkerhet för offentlig sektor
Välbesökt konferens 
av Caspar Almalander, eARD projektledning 

Den 27:e och 28:e augusti hölls årets konferens om 
informationssäkerhet och mer än 500 deltagare lyssnade på 
olika föreläsningar om ämnet. Det kan konstateras att 
tidens händelser sätter sin prägel på varje konferensen: 
under förra årets konferens var kontinuitetsfrågan (åtkomst 
till information) inom 24 timmars offentliga Sverige ett het 
ämne. Årets konferens kännetecknades av hur 
informationen kan skyddas mot obehörig åtkomst.

Under sitt anförande sade försvarsminister Karin 
Enström: ”Att förebygga och hantera kriser är en stor 
utmaning. Informationssäkerhet har en stor priorititet och 
arbetet med säkerhet måste drivas vidare. Kom ihåg att 
Sverige är bäst i världen på att använda webben, men om 
något händer kan det få allvarliga konsekvenser. Stora och 
små aktörer kan drabbas av attacker.

Informationssamhället innehåller mer än själva 
innehållet: personlig integritet och skydd av information 
ska prioriteras. Informationssäkerhet är en kvalitetsfråga.”

Under konferensen betonades hur viktigt det är med att 
säkerställa samhällets funktionalitet. Vi har ju ett ökat 
beroende och ett ökat behov av elektronisk och robust 
kommunikation. Det medför hög sårbarhet vid avbrott, 
komplexa samband och tillhörande, svår förutsebara 
konsekvenser. I samband med det kan konstateras 
svårigheter med kravställning, behov av stöd och ökade 
krav på tillgänglighet och information.

Molntjänster och dess utmaningar var ett annat viktigt 
ämne, inte minst när det gäller e-arkivering. Att lagra 
information i molnet ställer krav på  flexibilitet, skalbarhet, 
tillgänglighet, stödja mobilt arbetssätt och inte minst 
säkerhet. Bland annat ska det garanteras att information 
och personuppgifter lagras i Sverige. Innan man använder 
molntjänster är en risk- och sårbarhetsanalys ett absolut 
måste.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
har tagit fram en vägledning för att stödja myndigheter, 
kommuner och landsting att göra säkrare upphandlingar av 
it-system, outsourcing och molntjänster. 
Vägledningen ger stöd för olika 
aktiviteter i upphandlingsprocessen som 
riskanalys, informationsklassning, 
ansvarsfördelning, kravställning och 
uppföljning. Det ingår även en bilaga 
som Kammarkollegiet tagit fram kring 
hur informationssäkerhet kan föras in då 
en myndighet använder de gemensamma 
ramavtalen. För att hämta vägledningen (PDF), klicka här. 

Mer om informationssäkerhet finns på en speciell 
webbsida, www.informationssakerhet.se. 

Kanske var du hemma i Sverige, kanske var du 
utomlands, kanske på balkongen, kanske i fjällen.

Var du än har varit, vad du än har gjort, hoppas vi att du 
hade en härlig och avkopplande sommar!

Välkommen tillbaka och välkommen också till ett nytt 
nyhetsbrev från eARD projektet. Även denna säsong 
bjuder vi på mycket information kring projektet samt det 
som händer däromkring eller har koppling till e-arkiv 
området. Trevlig läsning!

Välkommen tillbaka
Välkommen till ett nytt nyhetsbrev
av Lina Marklund och Caspar Almalander

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26589.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26589.pdf
http://www.informationssakerhet.se
http://www.informationssakerhet.se
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19 - 20 sept Arkivkonferens södra Sverige,
Hanöhus hotell och 
konferens, Sölvesborg
(information: Emil Hagelbäck, Sölvesborg)

3 okt Riksarkivets arkivkonferens 
för statliga myndigheter 2013, 
Spårvagnshallarna, 
Stockholm

9 - 10 okt eFörvaltningsdagarna 2013, 
Stockholm

15 - 17 okt Sundsvall42 konferens, 
Sundsvall

23 - 24 okt Arkivrådet AAS 
höstkonferens, 
Citykonferensen i Stockholm

6 - 7 nov Arkivforum 2013, Scandic 
Grand Hôtel, Stockholm

19 nov Höglandet och e-arkiv, Nässjö 
(mer information kommer)

Här kan duträffa oss

Information delprojekt 7
Test och utvärdering
Av Annalena Olsson, Riksarkivet, delprojektledare DP7

Delprojekt 7 har inlett tester av FGS:er för paket och 
ärendehantering. Piloterna Statens Tjänstepensionsverk, 
Bolagsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Arbetsmiljöverket och Växjö kommun har alla inlett sitt 
arbete och har redan levererat uttag eller ska leverera uttag 
under de kommande veckorna. Riksarkivet har utsetts vara 
den mottagande parten och har under våren utvecklat sin 
mottagningsfunktion för att kunna ta emot och testa de 
levererade uttagen. Riksarkivet är alltså också pilot i 
delprojektet.

Samtliga piloter testar för närvarande leveranstyp för 
ärendehantering och dialog förs med andra potentiella 
piloter om att också testa leveranstyp för personal. 

Det fortsatta arbetet i delprojekt 7 kommer den närmaste 
tiden att inriktas på att knyta flera piloter till delprojektet 
men samtidigt måste tester som pågår och som ska påbörjas 
hanteras. Förhoppningsvis ska också några tester kunna 
anses avslutade inom kort.

Med tanke på en kommande förvaltningsorganisation 
och pågående arbete inom delprojektet så håller 
delprojektet på att ta fram kompletterande dokumentation 
för existerande och nytillkommande piloter.

Förstudie Statens servicecenter
Om efterfrågan e-tjänster e-arkiv / e-diarium
Källa: Pressmeddelande Statens servicecenter, www.statenssc.se

I juli överlämnade Statens servicecenter en förstudie 
avseende myndigheternas efterfrågan av effektiva e-
tjänster för diarium och arkivering till IT och 
energiminister Anna-Karin Hatt.

Statens servicecenter och Riksarkivet samverkar för att 
säkerställa att Riksarkivets kravspecifikationer stämmer 

överens med de e-tjänster Statens servicecenter kan 
utveckla för e-diarium och e-arkiv. Krav som också är 
avstämda med E-delegationens arbete.

Hela pressmeddelandet kan läsas via denna länk. För 
att läsa själva förstudien, klicka du här.

Nästa nyhetsbrev
Nästa eARD nyhetsbrev kommer i slutet av september 

(omkring veckan 40). Välkommen med ett bidrag du också. 
Maila gärna din text till Lina eller Caspar. Mailadresserna 
finns på första sidan. 
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http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=28605
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