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Frågeformulär föråldrade/utdaterade it-system
för x-departementets myndigheter
Inledning
Riksrevisionen genomför för närvarande en granskning av förekomsten av utdaterade
it-system1 i statsförvaltningen. Syftet med granskningen är att undersöka om
utdaterade it-system innebär ett hinder för att uppnå målen för digitalisering och
informations- och cybersäkerhet. I granskningen ingår en enkätundersökning riktat till
totalt 64 av de myndigheter som ingick i Ekonomistyrningsverkets it-kostnadsuppdrag.
I enkäten ställs frågor om myndigheternas it-miljö och styrning av it kopplat till
digitalisering och informations- och cybersäkerhet.
I granskningen ingår även att undersöka regeringens och Regeringskansliets hantering
av frågor kopplade till utdaterade it-system. Riksrevisionen skulle därför vilja ställa
ett antal frågor till respektive ansvarigt departement för de myndigheter som ingår
i enkätundersökningen. Frågorna rör vilken kunskap departementet har kring
myndighetens it-miljö och vilka eventuella åtgärder som departementet har vidtagit
i de fall det finns problem kopplade till myndighetens it-miljö.
När svaret från frågeformuläret inkommer till Riksrevisionen blir det allmän handling.
Uppgifter som omfattas av sekretess eller som bedöms vara känsliga ska inte anges
i frågeformuläret utan får hanteras på särskilt sätt efter överenskommelse mellan
departementet och Riksrevisionen.
Ifyllt frågeformulär bör vara Riksrevisionen tillhanda senast den 31 maj 2019. Det är
önskvärt om departementet i första hand kan fylla i enkäten i word och skicka
wordfilen/PDF-fil med mail, alternativt fylla i enkäten i word och skriva ut den
besvarade enkäten.
Svaren från frågeformuläret kommer att utgöra ett underlag för Riksrevisionens
granskning av Föråldrade IT-system – ett hinder för en informationssäkrad
digitalisering?. Planerad publicering för Riksrevisionens rapport är hösten 2019.
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta projektledare Marcus Pettersson, telefon:
0734-45 22 49, epost: marcus.pettersson@riksrevisionen.se. Om departementet väljer
att skicka in enkäten via post skickas den till Riksrevisionen, att: Marcus Pettersson,
114 90 Stockholm.

1

Med ett utdaterat it-system avses ett verksamhetskritiskt system/applikation som inte uppfyller
organisationens krav på vad systemet skulle behöva prestera i nuläget i verksamheten. Det kan bero på att
systemet är gammalt men kan även bero på att systemet är specialanpassat/egenutvecklat, att det saknas
support eller liknande.

RIKSREVISIONEN

3

BILAGA 3. FRÅGEFORMULÄR TILL REGERINGSKANSLIET

Myndighet x
1. Har departementet kunskap om i fall det finns utdaterade it-system hos
ifrågavarande myndighet?
Svar fråga 1:
2. Om departementet har sådan kunskap, vet departementet även vilka eventuella
konsekvenser förekomsten av sådana it-system får för myndighetens fortsatta
digitalisering eller för möjligheten att upprätthålla en nödvändig nivå av
informationssäkerhet? Om ja beskriv kortfattat dessa konsekvenser nedan.
Svar fråga 2:
3. Har myndigheten på eget initiativ tagit upp problem kopplade till utdaterade
it-system i sina kontakter med departementet.
Svar fråga 3:
4. Har departementet efterfrågat information kring eventuell förekomst
av föråldrade/utdaterade it-system och problem kopplade till dessa.
Svar fråga 4:
5. Om departementet har haft en dialog med myndigheten kring frågor som rör
föråldrade/utdaterade it-system, finns den dialogen dokumenterad på något sätt
och i så fall hur? Om ja ange på vilket sätt den är dokumenterad.
Svar fråga 5:
6. Om departementet har fått information kring problem kopplade till
föråldrade/utdaterade it-system, har departementet i så fall säkerställt att
problemen har undanröjts eller reducerats i största möjliga mån? Om ja beskriv
kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits.
Svar fråga 6:
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