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Abstrakt: 

 

Molntjänster har blivit ett intressant fenomen i IT-världen. Molntjänster har skapat möjligheter 

för företag och individer att effektivisera sin verksamhet för en minimal avgift istället för att 

driftsätta egna servrar. Detta blir möjligt genom att erbjuda flera olika tjänster på varierande 

distributionsmodeller. Till följd av detta fenomen förekommer serviceförfrågningar av 

molntjänster kontinuerligt bland svenska privata företag och myndigheter. De privata företagen 

har ingen skyldighet att följa lagar som begränsar dem från att använda molntjänster, i motsats 

till krisberedskapsmyndigheterna och deras utvecklings- och testverksamhet. Detta 

examensarbete kommer fokusera på att analysera de möjligheter som finns för svenska 

krisberedskapsmyndigheters och deras utvecklings- och testverksamheter att använda 

molntjänster 

 

Examensarbetet genomfördes som en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer och 

litteraturstudier som datainsamlingsmetoder. Intervjuerna genomfördes på anställda i en 

krisberedskapsmyndighet för att ge en bild av hur dessa anställda med varierande befattningar 

tolkar molntjänster samt dess för- och nackdelar. Litteraturstudien användes för att spegla andra 

nationers synpunkter på molntjänster i myndigheter, samt vilka svenska lagar och regelverk som 

kan förhindra molntjänster i en krisberedskapsmyndighet.  

 

Resultatet av examensarbetet visade att det existerar möjligheter för användning av molntjänster 

i en krisberedskapsmyndighet. Detta görs möjligt genom att analysera informationen som skall 

distribueras på en molntjänst.  

 

Nyckelord: Molntjänster, Krisberedskapsmyndighet, Informationssäkerhet. 
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Abstract 

 

Cloud computing has become a very interesting phenomenon in the IT world. It has created 

opportunities for companies and individuals to streamline their operations for a small fee. This is 

through offering several different services on several distribution models. Because of this, cloud 

computing service requests keep recurring on Swedish private companies and government 

organizations. In contrast to governmental organizations’ developments and test operations, 

private companies have no obligations to follow established laws preventing them from using 

cloud computing. This thesis focuses on the opportunities that may exist for Swedish 

governmental organizations’ development and test operations in using cloud computing. 

 

A qualitative case study was conducted using interviews and documents as data generating 

methods. The interviews were conducted on the employees of a governmental organization and 

analyzed together with Swedish laws and regulations. Because of this, I could get the result that 

there are opportunities in using cloud computing at a governmental organization. However, they 

must first analyze the information they want to distribute on to cloud computing to be able to use 

it. Then, work out on procedures to avoid breaking the law. 

 

Keywords: Cloud computing, Emergency management authority, Information security. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till ämnet för denna uppsats samt 

frågeställningarna om de problemen som studien skall analysera. Denna bakgrund skrivs för att 

läsarna ska kunna få en bättre inblick och tolkningsförmåga om rapportens kontext.  

 

1.1 Bakgrund 
Molntjänster

1
 är i dagens informationsteknologiska-värld (IT) en utbredd företeelse (Forbes, 

2015). Bland företag används molntjänster dagligen (till exempel Sogeti, ABB, ICA)  

 

Molntjänster innebär att det inte behövs stora investeringar av hårdvara eller servrar. Detta 

eftersom vid användning av molntjänster debiteras företaget enbart för den kapacitet som blir 

använd, skulle det behövas ytterligare datalagring går det att succesivt öka kapacitet. Genom 

molntjänster går det att få en kostnadseffektivare lösning på lagring av data och applikationer 

(Armbrust et.al, 2009). Självservicen för distribuering av servrar är också en aspekt som blir 

möjligt genom användandet av molntjänster, något som tidigare aldrig varit möjligt. IT-företag 

kan idag transformera stora delar av sin IT-infrastruktur och drift till molntjänster, vilket har 

förändrat sättet att designa och sälja hårdvara både inom och utanför IT-världen (Armbrust et.al, 

2009).  

 

Molntjänster introducerades sent på 2000-talet i Sverige för att kunna effektivisera de svenska 

verksamheterna hos både företag och myndigheter (Sotomayor et.al, 2009), men möjligheterna 

att använda molntjänster hos myndigheterna i Sverige är idag begränsad. Exempelvis valde 

justitieombudsmannen att rikta allvarlig kritik mot vårdgivare i Stockholms län för att de hade 

använt sig av ett externt företag vid hantering av personuppgifter (JO, 2014). Vårdgivare och 

myndigheterna är tvungna att följa regelverk och lagar som är illa anpassade till modern teknik, 

till exempel personuppgiftslagen (Svenska riksdagen, 2010) och offentlighets- och 

sekretesslagen (Svenska riksdagen, 2015) vilket kan begränsa myndigheter att vidareutvecklas 

inom IT och förhindrar dem att använda molntjänster i deras verksamheter (MSB, 2013). Dessa 

regelverk är baserade och applicerade på hela verksamheten hos vårdgivarna och 

krisberedskapsmyndigheter
2
 och inte avdelningsanpassad. Med nya infallsvinklar om hur 

krisberedskapsmyndigheter skulle kunna arbeta med eller runt dessa lagar och regelverket skulle 

det kunna bli möjligt för krisberedskapsmyndigheter att använda molntjänster på deras 

utvecklings- och testmiljöer. Genom detta skulle deras IT-avdelningar vidareutvecklas och kunna 

operera vidare på att exempelvis göra de svenska vägarna eller järnvägarna säkrare.  

  

                                                 
1
 Itmoln, Cloud Computing eller Molntjänster är möjligheten att hantera program, datalagring, kapacitet och 

processorkraft på en extern resurs. (itmoln) 
2
 Krisberedskapsmyndigheter har i uppgift att dela upp samhälltjänster emellan dem vid en eventuell kris. (KBM, 

2005)   
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1.2 Problemformulering 
Krisberedskapsmyndigheter måste följa lagar och regelverk som är uppsatta av regeringen men 

också interna regler som är uppsatta inom verksamheten. Detta förhindrar dem för tillfället från 

att ha en snabb och kostnadseffektiv hantering av data, inom deras utvecklings- och 

testverksamheter. Utvecklings- och testverksamheter i krismyndigheter jobbar för att utveckla 

och testa applikationer som är skapade för att bistå svenska medborgare med säkrare transporter, 

bättre finans och smartare energilösningar. Samarbetspartner för detta examensarbete 

(Trafikverket) efterlyser analysering av vilka möjligheter det finns för att kunna använda 

molntjänster hos en krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamhetsavdelning, samt 

hur dessa verksamheter blir påverkade av att inte använda molntjänster. Därför kommer 

kunskapsbidraget för detta examensarbete förbli att besvara dessa problem med analyser från 

nyfunnen data. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att analysera och beskriva möjligheterna att använda molntjänster inom en 

krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamheter.   

För att uppnå ett resultat med detta examensarbete kommer dessa frågor att användas:  

 Vad säger dagens interna och externa regelverk om molntjänster inom 

krisberedskapsmyndigheters utvecklings- och testverksamheter? 

 På vilket sätt blir krisberedskapsmyndigheters utvecklings -och testverksamheter 

påverkade av att inte ha molntjänster?  

 

1.4 Mål 
Huvudmålet med detta examensarbete är att generera ett kunskapsbidrag i en fallstudie, om 

möjligheterna att använda molntjänster i en krisberedskapsmyndighets utvecklings- och 

testverksamhet. Delmålet är att analysera hur dessa verksamheter blir påverkade av att inte ha 

molntjänster. Dessa mål är efterfrågade av trafikverket som är samarbetspartner för detta 

examensarbete.  

 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer det att ges en beskrivning om innebörden av molntjänster och hur 

specifika krisberedskapsmyndigheters utvecklings-och testverksamheter kan använda sig av 

molntjänster. Examensarbete kommer inte behandla de tekniska aspekterna av molntjänster. 

Tekniska aspekter innefattar hur information distribueras till molntjänster och hur 

molntjänsternas kärnprocess fungerar, utan denna rapport kommer att presentera information 

som är anpassad för detta examensarbetes frågeställningar och vad som är befintligt för 

trafikverket som samarbetspartner. De regelverk som inte berör ämnena molntjänster, 

krisberedskapsmyndighet eller informationssäkerhet kommer inte presenteras i detta arbete.  
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1.6 Samarbetspartner 
Detta examensarbete lägger fokus på trafikverket och deras utvecklings- och testverksamheter.  

Trafikverket grundades den första april 2010 och har idag runt 6500 anställda runt om i landet. 

Huvudkontoret är lokaliserat i Borlänge med regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, 

Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Trafikverket är en statlig krisberedskapsmyndighet som 

ansvarar för all trafik i Sverige, inklusive sjötrafiken. (Trafikverket, 2015)  

 

1.7 Tillvägagångsätt  
För att kunna genomföra detta examensarbete påbörjades studien med sökning av litteratur. 

Litteraturen som söktes innefattade information om molntjänster och molntjänster i myndigheter. 

Efter tydning och utvärdering av den funna informationen diskuterades examensarbetes syfte och 

dess problemformulering fram, som var anpassningsbart för både samarbetspartner och 

forskaren. För att kunna svara på problemformuleringen användes intervjuer samt dokument som 

datainsamlingarna. Respondenterna till intervjuerna blev kontaktade via mail för att kunna finna 

en tid som passade för en ”ansikte-mot-ansikte”-intervju samt en Lync
1
-intervju som skedde med 

en enskild respondent. Efter intervjuerna analyserades svaren från respondenterna för att 

införskaffa förståelse om hur tillvaron ser ut gällande lagar och förordningar, samt molntjänster 

hos en krisberedskapsmyndighet. Resultatet sammanställdes slutligen genom analys och 

diskussion av insamlad data.  

  

                                                 
1
 Lync är ett kommunikationsverktyg byggd i företagssyfte för att öka enhetlig kommunikation (Wikipedia, 2015) 
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2 Teori 
I början av teorikapitlet kommer tillvägagångsättet av litteratursökning presenteras. Efter det 

kommer molntjänster förklaras mer ingående, vad termen innebär, vilka distribueringsmodeller 

som finns samt för- och nackdelar med molntjänster. Regelverken kring information på Internet 

och framförallt om molntjänster kommer också presenteras.  

 

2.1 Litteraturstudie 
I detta examensarbete börjades sökningen efter litteratur med den svenska benämningen 

”Molntjänster” för att kunna upptäcka svenska vetenskapliga artiklar som skulle kunna vara 

relevanta för studien. De tre söktjänsterna som användes var Google Scholar, DiVA och 

Summon Dalarna. Summon Dalarna är en söktjänst som innefattar hela Högskolan Dalarnas 

bibliotek, både tryckt och elektroniskt material (du.se, 2015). DiVA användes också som 

söktjänst då DiVA är en portal där vetenskapliga artiklar och uppsatser från 37 olika lärosäten 

publiceras (DiVA, 2015). Google Scholar är världens största söktjänst för akademiskt material 

där sökningen fokuserar på citeringar för att upptäcka den mest relevanta informationen på det 

utvalda sökordet (UBC, 2015)  

 

Summon Dalarna gav mycket resultat vid den engelska benämningen ”Cloud computing” och 

”Governmental Cloud Computing”. På grund av att det blev för mycket resultat skrevs den 

svenska termen ”molntjänster” in för att undersöka de svenska publikationerna, och för att få 

mindre men mer relevanta träffar. Sökordet ”molntjänster” gav lite träffar och ett flertal av 

träffarna var irrelevant till forskningsfrågorna vilket ledde till att ”myndigheter” skrevs in i 

sökfältet tillsammans med ”molntjänster”. Då blev träffarna obefintliga.  

 

DiVA användes för att anträffa tidigare forskningar gjorda av studenter som var relevant för 

detta examensarbete och dess forskningsfrågor. De tidigare forskningarna användes för att 

undersöka vilka referenser som har använts och om dessa referenser och forskningar skulle 

kunna förbättra detta examensarbete. Data som blivit funnet bland tidigare forskningar har 

innefattat studier om förtroende och tillit för molntjänster och inte specificerat på myndigheter 

eller vilka lagar en myndighet måste följa vid användandet av molntjänster. Exempelvis har 

Jäghall & Olsson (2011)  samt Älmeblad (2011) skrivit rapporter om tillit och förtroende för 

molntjänster.  

 

Google Scholar gav mycket träffar på samtliga sökord och därför användes Google Scholar för 

att hitta vetenskapliga artiklar som skrivits av internationella forskare. Internationell forskning 

behövs för att kunna få svar på hur andra nationer har behandlat frågor kring molntjänster i 

myndigheter. Google Scholar väljer alltid att ta fram den artikel eller bok med flest citeringarna 

högst upp på sökresultatet.  

 

De sökord som blivit utvalda har varit behövliga för detta informatikarbete eftersom molntjänster 

är grunden till denna studie och därför behövdes mer ingående information om detta fenomen. 

Sökordet ”Cloud computing” och ”Molntjänster” valdes ut för att ge läsaren en bakgrund och 

förståelse hur denna tjänst fungerar och varför det är intressant, samt för att kunna analysera hur 

molntjänster skulle kunna förbättra verksamheten hos en krisberedskapsmyndighet. Information 

som var behövligt men inte blivit funnet bland vetenskapliga artiklar och böcker har söks på 

olika myndigheters hemsidor (MSB, regeringen, trafikverket, datainspektionens, 
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regeringskansliet, svensk författningssamling och säkerhetspolisen) samt genom olika 

mailkontakter för att finna väsentliga dokumenten för detta examensarbete. För mindre 

vetenskapliga artiklar har Googles vanliga söktjänst använts. I Tabell 1 nedanför presenteras de 

antal träffar på olika tjänster med olika sökord som förekom under litteraturstudien. Ingen 

avgränsning gällande fulltext eller peer-review har använts vid sökandet. De svenska termerna 

presenteras först i tabellen för att undvika begreppsförvirring.  

 
Tabell 1. Sökning av molntjänster med andra sökord i vetenskapliga artiklar 

Sökord  Antal träffar Avgränsning  Söktjänst 

Molntjänster 334 Ingen Google Scholar 

Molntjänster 56 Ingen DiVA 

Molntjänster 20 Ingen Summon Dalarna 

”Molntjänster” myndigheter 125 Ingen Google Scholar 

”Molntjänster” myndigheter 0 Ingen DiVA 

”Molntjänster” myndigheter 0 Ingen Summon Dalarna 

Cloud computing 1 060 000 Ingen Google Scholar 

Cloud computing 395 Ingen DiVA 

Cloud computing 189,946 Ingen Summon Dalarna 

Governmental cloud computing 20600 Ingen Google Scholar 

Governmental cloud computing 1 Ingen DiVA 

Governmental cloud computing 8159 Ingen Summon Dalarna 

 

Tidigare internationella arbete om molntjänster i myndigheter 

I september 2012 valde Australiens finansdepartement att presentera riktlinjer för 

implementering av molntjänster hos australienska myndigheter. Riktlinjer är framtagna för att 

hjälpa myndigheterna lokalisera potentiella risker och fördelar med molntjänster (Australian 

Government, 2012). Australiens finansdepartement skriver att myndigheterna måste arbeta fram 

en affärsmodell kring molntjänster, där myndigheten bland annat måste planera fram en ”exit-

strategi” i åtanke vid en eventuell implementering av molntjänster. I exit-strategin behöver 

myndigheten hantera frågor om vad som händer med informationen när molntjänstavtalet tar 

slut. De skriver också att myndigheterna måste se över de risker som förekommer vid 

molntjänster, vad för kvalité myndigheter förväntar sig av molntjänsterna, hur bra säkerhet 

molnleverantören kan garantera myndigheten och om molntjänsten kommer att förmå 

myndigheten ekonomisk. (Australian Government, 2012) 

 

EU:s cyber-säkerhetsmyndighet European Network and Information Security Agency (ENISA) 

valde att presentera en rapport om molntjänsternas säkerhet hos kritiska 

informationsinfrastrukturer. ENISA väljer att presentera ett flertal situationer där bland annat 

bankväsenden och myndigheter som valt att använda molntjänster blivit attackerade av flera 

olika hackare, både genom dataintrång men också genom överbelastningsattacker. ENISA 

skriver att snart kommer flera vitala organisationer inom EU:s gränser (transport, finans och 

energi) använda sig av molntjänster och därför måste organisationer beakta molntjänster som en 

kritisk informationsinfrastruktur. I rapporten skriver doktor Marnix Dekker, rapportens 

författare, att han är kluven kring molntjänster eftersom att dagens molnföretag erbjuder 

toppmodern säkerhet på deras molntjänster. Trots denna säkerhet menar han att det fortfarande 
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skulle kunna inträffa ett strömavbrott eller en naturkatastrof hos molnleverantören, vilket skulle 

resultera i en katastrof som påverkar flera organisationer och individer samtidigt (ENISA, 2012).  

 

2.2 Molntjänster 
I det här kapitlet presenteras molntjänster och dess betydelse. Molntjänster bygger på den 

engelska termen cloud computing som direktöversatt betyder datormoln och det är datormoln 

som tillhandahåller molntjänster. Kapitlet kommer dessutom att redogöra det centrala med 

företeelsen molntjänster, vilka aktörer det innefattar samt vilka för- och nackdelar som finns med 

molntjänster. 

 

Chandran och Midrula beskriver molntjänster som en internetbaserad datamodell där mjukvara 

och resurser levereras till datorer och andra enheter vid behov. Molntjänster skapar större 

möjligheter att komma åt information för en användare genom att kunna vara åtkomlig från 

vilken plattform som helst och var som helst (Chandran & Midrula, 2010). 

Armbrust et.al (2009) skriver i sin rapport Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud 

computing att molntjänster är applikationer som levereras som en service över Internet, där den 

befintliga hårdvaran och mjukvaran i molntjänsterna tillhandahålls i datacentren. Molntjänster 

har olika intressenter med olika behov och brukar därför bli uppdelade i varierande typer av 

molntjänster, där vissa molnleverantörer
1
 brukar erbjuda en hybrid av flera olika molntjänster 

medan andra molnleverantörer väljer att fokusera på en specifik molntjänst (Al Morsy, M., 

Grundy, J. & Mueller, I., 2010). Figur 1 presenterar de mest använda typerna av molntjänster, 

som är SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a 

Service) och hur dessa tjänster distribueras från ett datacenter till kund (Mell & Grance, 2011): 

 

Saas
Software as a Service

Email, CRM, Collaborative, ERP
Exampel: Google Mail

PaaS
Platform as a Service

Application Development, Decision 
Support, Web & Streaming
Exampel: Windows Azure

Data center

IaaS
Infrastructure as a Service

Caching, Legacy, File, Networking, 
Techinal, Security, System managment

Exampel: Amazon EC2

Customer

provides provides

provides

Delivers to

Delivers toDelivers to

 
Figur 1. Förklaring av olika molntjänster (Cloudplus.com) 

 

                                                 
1
 En Cloud provider eller i svenska termer, molnleverantör är oftast en organisation som tillhandhåller molntjänster 

över Internet. (Gustafsson & Knutsby, 2014) 
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SaaS (Software as a Service): Software as a Service är en molntjänst där applikationer 

distribueras från en molnleverantör. Modellen är skapad för att användaren skall kunna komma 

åt sina applikationer direkt i sin webbläsare, var än användaren befinner sig och när som helst 

(Rittinghouse & Ransome, 2010). Molnleverantörerna erbjuder ofta en betalningstjänst vid 

benämningen ”pay-as-you-go” som är starkt förknippad med Software as a Service. ”Pay-as-

you-go” innebär att användaren enbart betalar för de applikationer som blir använda, exempelvis 

Windows Office 365. Det finns även tjänster som är gratis att använda genom Software as a 

Service, exempelvis Google Docs där användaren kan skapa och spara dokument på Internet 

(Rittinghouse & Ransome, 2010). 

 

 PaaS (Platform as a Service): Platform as a Service ger kunden möjligheten att distribuera 

egenskapade applikationer med hjälp av programmeringsspråk. Kunden varken hanterar eller 

kontrollerar den underliggande molninfrastrukturen som innefattar servrar, operativsystem och 

lagring. Kunden kontrollerar enbart vad som blir placerat på molnet. Fördelen med detta är att 

utvecklare på företag kan samarbeta ihop på dynamiskt sätt då applikationer är webbaserade på 

grund av platform as a service (Mell & Grance, 2011). 

 

IaaS (Infrastructure as a Service): Infrastructure as a Service är en molntjänst som är 

uppbyggd på samma principer som PaaS är. Skillnaden är IaaS tillåter kunden att skapa upp sina 

egna IT-plattformar. Kunden kan distribuera ett operativsystem samt säkerställa och kontrollera 

säkerheten genom att sätta upp egna routrar och brandväggar. Kunden får också kontroll över 

belastningen som molnet får utstå. Leverantörerna har enbart kontroll över hårdvarans 

lokalisering. Kontrollering av IaaS för kunden sker genom ett webbaserat gränssnitt. Amazon 

Elastic Cloud 2 är ett exempel på IaaS-moln (Rittinghouse & Ransome, 2010). 

 

2.3 Distribueringsmodeller inom molntjänster 

Privata moln 

Hybrid moln

Publika molnAnvänder sig av båda

 
Figur 2. De tre olika distribueringsmodellerna inom molntjänster (cloudbestpractices.net) 

I detta kapitel kommer de tre största distribueringsmodellerna presenteras för att ge läsaren en 

överblick över hur användare kan distribuera information på en molntjänst. Dessa moln 

distribueras av molnleverantör. Figur 2 visar hur ett hybridmoln är en kombination av ett privat 

moln och ett publikt moln. 

  

Publika moln 

Publika moln (Public Cloud) innebär att de är öppna för samhället och att dess intressenter är 

människor med personliga databehov (Mell & Grance, 2011). Publika moln är i vissa fall gratis 

att använda, exempelvis Google mail. Publika moln erbjuder förmånen att användarna kan 

komma åt sina data när som helst vid uppkoppling (Jansen & Grance 2011). 
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Privata moln 

Privata moln (Private cloud) används mestadels hos företags interna anläggningar, och den är 

ofta associerad med att vara ett moln för företag. Privata molns infrastruktur är skapad för att den 

skall användas av enbart ett företag med flera användare, där datacentret kan existera hos 

företaget eller hos en molnleverantör (Mell & Grance, 2011). 

 

Hybridmoln 

Hybridmoln är en sammansättning av två eller flera molninfrastrukturer som fortfarande är olika 

enheter men är ihopkopplade till varandra för att utgöra olika funktioner åt exempelvis en 

organisation (Jansen & Grance 2011).  

Ett exempel på ett privat hybridmoln är Microsoft Azure Express Route, som tillåter 

organisationer att använda sig av Azure utan en uppkoppling mot det offentliga Internet. 

(Microsoft, 2015). 

 

2.4 För- och nackdelar med molntjänster 
I detta kapitel kommer för- och nackdelar med molntjänster att presenteras i punktform. Dessa 

punkter är genererade från tidigare studier som specificerat sig på att utforska fördelarna med 

molntjänster och dess nackdelar.  

 

Fördelar med molntjänster:  

 Kostnadseffektivt 

Molntjänster är enligt Apostu et.al (2013) den mest kostnadseffektiva metoden för att 

använda, underhålla och uppgradera. Anledningen är att företag slipper betala för oanvända 

servrar och de behöver inte betala för licenser för mjukvaruprodukter.  

Apostu et.al (2013) nämner också att många molnleverantörer erbjuder en pay-as-you-go-

betalning eller one-time-payment.  

 Nästintill obegränsad lagring 

Apostu et.al (2013) skriver att molnets lagringskapacitet är nästintill obegränsat.  

 Backup och återställning  

Eftersom all data kunden lagrar på molnet distribueras på Internet blir processen för backup 

och återställning av data betydligt lättare att göra än på fysisk enhet, hävdar Apostu et.al 

(2013).  

 Lättåtkomlig information  

Apostu et.al (2013) skriver att som registrerad användare på molnet kan användaren komma 

åt informationen på molnet, var än användaren befinner sig.  

 Skalbarhet  

Miljön hos molnen är mycket skalbara skriver Prabha Chandran & Angepat (2010).  

 

Nackdelar med molntjänster: 

 Tredje part sköter om hårdvaran  

Prabha Chandran & Angepat (2010) hävdar att en stor nackdel med molntjänster är att 

underhåll och övervakning sker av en tredje part vilket försämrar säkerheten och gör 

konfidentiellt material mindre säkert.  

 Större risk för attack 

Företag som har sin information på molntjänster har större risk att bli utsatta för hackattacker 

och hot än företag som väljer att köra på interna nätverk (Apostu et.al, 2013). 
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 Möjlig stilleståndstid 

Mindre företag är beroende av att deras molntjänst ständigt fungerar hävdar Apostu et.al 

(2013). 

 Flexibiliteten 

Att välja en leverantör av molntjänster kan innebära att konsumenten inte längre kan 

distribuera andra företags produkter på molntjänsten. Apostu et.al (2013) tar upp Google 

Docs som exempel.  

 Segregeringen av information  

Prabha Chandran & Angepat (2010) skriver att data i molnet inte är segregerad när det blir 

distribuerat ut till molnet vilket kan orsaka problem när specifik data måste vara segregerad. 

2.5 Lagar och förordningar  
Det här kapitlet handlar om vilka regelverk som krisberedskapsmyndigheter är tvungna att följa 

gällande IT. Kapitlet kommer också ta upp vilka råd myndigheter blir erbjudna när de skall 

upphandla molntjänster för deras organisation.  

 

Conny Larsson (2014) skrev i sin analys Sekretess utgör därmed ett generellt hinder för 

myndigheter att använda molntjänster inom IT att Justitieombudsmannen (JO) valt att rikta 

allvarlig kritik mot vårdgivarna i Västra Götalands och Stockholms läns landsting. Detta efter att 

vårdgivarna i respektive landsting valt att ingå i ett avtal med ett externt företag om förvaltning 

av patientinformation. JO påpekar att det saknas rättslig grund för att dela ut sekretessbelagd 

information till det externa företaget, eftersom det bryter mot offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) (Svenska riksdagen, 2015). Dessutom behöver förvaltningen sekretessprovas innan ett 

externt företag kan anlitas för att hantera journalinformation om patienter på sjukhusen i 

Stockholm och Västra Götaland. 

Larsson (2014) fortsätter i sin analys att poängtera diverse hinder som OSL utgör för 

myndigheter som vill använda sig av molntjänster, exempelvis att det är inte lagligt att lagra 

sekretessklassad information i ett annat land.  

 

En ytterligare lag som har begränsat kommunala och statliga verksamheter att lagra information 

utomlands är personuppgiftslagen (PUL) (1998:204). PUL togs fram i syfte för att skydda den 

personliga integriteten hos anställda. Lagen bygger på ett beslut tagit av EU som innefattade att 

alla länder inom EU/ESS skall ha liknande PUL-lagar (Svenska Riksdagen, 2010). 

I och med detta beslut innebar det att personuppgifter fick lagligt spridas inom EU/ESS-länder.  

För att organisationer i USA skall kunna få lagra personuppgifter från EU/ESS-länder krävs det 

att de har anslutit sig till Safe Harbor-principerna. Safe Harbor-principerna är en samling 

tvångsfria regler som innefattar skydd mot personlig integritet och dataskydd. Dessa principer 

togs fram av USA:s handelsdepartement. Detta innebär att organisationer kan anmäla sig till 

dessa regler genom handelsdepartementen, vilket då tillåter dem att lagra personuppgifter från 

Europa.  
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Myndigheter och kommuner är också skyldiga att följa arkivlagen (1990:782) som blev utfärdat 

1990 av Kulturdepartementet. Arkivlagen anger de fundamentala bestämmelserna om hur 

svenska myndigheter skall sköta sina befintliga arkiv. Arkiven hos en myndighet är allmänna 

handlingar som myndigheten själv skapat i sin verksamhet (Svenska riksdagen, 2013) och enligt 

svenska riskdagen är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet.  

 

Utöver arkivlagen utfärdades också förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd 

beredskap av Försvarsdepartementet för att statliga myndigheter skall få större kontroll över sina 

samhällsuppgifter vid krissituationer och höjd beredskap. Förordningen skall också hjälpa 

myndigheterna att minska sårbarheten i samhället (Svenska riksdagen, 2014). I förordningen 

förekommer en paragraf om informationssäkerhet, informationssäkerhetsparagrafen
1
, som 

innefattar att varje myndighet ansvarar för sitt eget informationshanteringssystem och att 

systemet skall uppfylla de grundläggande och särskilda säkerhetskraven som blivit uppsatta för 

att kunna använda systemet på ett tillfredställande sätt (Svenska riksdagen, 2014). 

Figur 3 nedan presenterar de lagar som är direkt kopplade till molntjänster ur ett 

krisberedskapsmyndighetsperspektiv.  

 

 
Figur 3. Lagar som kretsar kring molntjänster 

 

2.6 Informationssäkerhet 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav år 2009 ut en handbok över hur en 

myndighet skall klassificera sin information. I Tabell 2 använder MSB av sig en modell som 

innefattar tre informationssäkerhetsaspekter: konfidentialitet
2
, riktighet

3
 och tillgänglighet

4
. De 

nämner också spårbarhet som en eventuell informationssäkerhetsaspekt (MSB, 2009). MSB 

skriver att dessa aspekter återspeglas i arkivlagen, tryckfrihetsförordningen och lagen om 

offentliga upphandlingar.  

 

MSB (2009) skriver sedan att det finns olika konsekvensnivåer som information kan klassas i. 

Denna klassning sker genom att relatera till information om olika konsekvenser ifall information 

skulle bli stulen, olagligt spriden eller utsatt för annan skada. De fyra olika nivåerna enligt MSB 

(2009) innefattar måttlig, betydande, allvarlig och ingen eller försumbar. För att förenkla för 

läsarna, har MSB valt att presentera en modell där de går igenom konsekvensnivåerna och hur de 

relaterar med de olika informationssäkerhetsaspekterna.  

 

                                                 
1
 30 a § Varje myndighet ansvarar för att egna informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och 

särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av 

säkra ledningssystem särskilt beaktas. Förordning (2008:1 003). 
2
 Egenskapen att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller processer 

(MSB, 2009) 
3
 Egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar (MSB, 2009) 

4
 Egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid begäran av behörig enhet (MSB, 2009) 

Personuppgiftslagen Offentlighets- och sekretesslagen 

Förordning om krisberedskap Arkivlagen 

Molntjänster 
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Tabell 2. MSB Matris om informationsklassificering(MSB, 2009) 

Denna informationsklassningsmodell används dagligen hos krisberedskapsmyndigheter för att 

klassificera applikationer eller system innan de utvecklas. Under en undersökning som 

Riksrevisionen (2011) gjorde förekom det att många myndigheter inte vill använda sig av 

molntjänster eftersom informationen de klassificerar har en för hög säkerhetsnivå.  

Riksrevisionen (2011) skriver dock att myndigheter som klassificerar sin information för högt 

gör det i strid mot syftet att informationsklassa, på samma sätt som myndigheter som 

klassificerar sin information på en för låg nivå. Riksrevisionen (2011) skriver att en tänkbar 

förklaring till att myndigheterna inte är konsekventa till deras klassning kan vara att 

myndigheterna saknar riktlinjer och ställningstaganden kring hur information skall klassificeras.  

 

För att hjälpa organisationer och myndigheter med informationssäkerhet vid molntjänster gav 

MSB ut ett dokument år 2013 med vägledning när en myndighet skall upphandla molntjänster. 

I dokumentet går MSB genom vilka faser myndigheterna behöver genomgå för att kunna 

använda sig av molntjänster. Den första fasen en myndighet behöver genomgå innan en 

upphandling av molntjänst är att undersöka ifall upphandlingen behöver ett helt eller delvis 

säkerhetsskydd (Säkerhetspolisen, 2010). Detta för att säkerställa att rikets säkerhet inte blir 

påverkat av upphandlingen (MSB, 2010).  

 

I Figur 3 har MSB utformat en lathund för myndigheter som planerar att införskaffa molntjänster 

i sin verksamhet. Lathunden är skapad för att ge stöd vid en eventuell riskanalys inför en 

upphandling av molntjänsten. I lathunden tas personuppgifter upp i första steget och att dessa 

uppgifter skall undvikas i molntjänster. Detta är för att inte bryta mot personuppgiftslagen. 
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Figur 4. MSB lathund för riskanalys vid molntjänstupphandling (MSB, 2010). 

2.7 Sammanfattning 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning åt läsaren där de viktigaste delarna av teorin för 

detta examensarbete tas fram för att underlätta läsningen av det resterande arbetet. För att 

undvika eventuell missförståelse kommer sammanfattningen att delas in i tre kategorier: 

molntjänster, krisberedskapsmyndighet och informationssäkerhet.  Dessa begrepp har valts ut 

eftersom de sammanfattar det mest vitala delarna av innehållet som presenteras i teorin.  

 

Molntjänster 

Molntjänster eller datormoln är den svenska termen för cloud computing. Molntjänster är tjänster 

som datormolnet erbjuder. En molntjänst kan innebära att en organisation väljer att lagra sina 

applikationer på en molntjänst eller att en användare nyttjar en epost som är molntjänstbaserad. 

Alla molntjänster är webbaserade och tillgängliga genom Internet.  

 

Krisberedskapsmyndighet 

Som en krisberedskapsmyndighet innebär det att krisberedskapsförordningen måste följas och ett 

deltagande av samhällstjänster vid en kris. Exempelvis har trafikverket hand om transporter, 

försäkringskassan har hand om ekonomisk säkerhet och polismyndigheten har hand om farliga 

ämnen vid en eventuell kris (Svenska riksdagen, 2014). 

Krisberedskapsmyndigheter måste idag följa lagar och förordningar om hur informationen skall 

hanteras inom verksamheten. OSL används för att avgöra om informationen är offentlig eller 

sekretessbelagd. PUL för hur personuppgifter skall hanteras för att skydda den personliga 

integriteten hos anställda. Krisberedskapsförordning för att avgör hur all information skall 

hanteras hos en krisberedskapsmyndighet. 
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Dessa tre lagar har direkt relevans för molntjänster och vilka lagmässiga hinder som finns kring 

molntjänster. MBS:s lathund (läs: Figur 3) visar tydligt vad för potentiell process en 

krisberedskapsmyndighet behöver gå igenom för att få tillstånd att använda molntjänster inom 

deras organisation.    

 

Informationssäkerhet  

Krisberedskapsmyndigheter måste enligt krisberedskapsförordningen har ett tillfredställande 

informationshanteringssystem (Svenska riksdagen, 2014). Därför valde MSB att ta fram en 

modell om hur en krisberedskapsmyndighet skall klassificera sin information, för att kunna 

särskilja en viss information från en annan.  
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3 Metod 
I följande kapitel kommer tillvägagångssättet för avhandlingen presenteras. I detta kapitel 

kommer valet av strategi förklaras och redogöras, samt vilka datainsamlingsmetoder som 

använts i denna avhandling för att kunna presentera ett resultat. Metodkritik om de använda 

metoderna kommer också presenteras.  

 

Förkunskap och syfte

Litteraturstudie

Forskningsfrågor

Konceptuellt ramverk

Fallstudie

Intervjuer

Dokument

Kvalitativt Kunskap

[Strategi]

[Datainsamling]

[Dataanalys]

[Datainsamling]

[Resultat]

 
Figur 5. Processmodell över examensarbetet (Oates, 2006) 

3.1 Forskningsstrategi  
I detta examensarbete har en fallstudie valts som strategi. Figur 5 presenterar den utformade 

processen för detta examensarbete, från fallstudie till kunskapsbidrag. En alternativ strategi till 

detta examensarbete hade varit att göra en undersökning istället för fallstudie. En undersökning 

enligt Oates (2006) innebär att forskaren samlar in samma typ av data på ett systematiskt och 

standardiserat sätt från en stor grupp av människor, dock baserat på den tidsram som blivit 

uppsatt för denna studie, så att en undersökning inte blir för tidskrävande. En fallstudie fokuserar 

på att undersöka djupet av ett fall eller en specifik instans av ett fall (Oates, 2006). I detta arbete 

utfördes en fallstudie om möjligheterna att använda molntjänster i utvecklings- och 

testverksamheter hos en krisberedskapsmyndighet, samt vad för problematik som uppstår vid 

avsaknad av molntjänster i dessa verksamheter. Denna fallstudie använde sig av en beskrivande 

fallstudie. Beskrivande fallstudier enligt Oates (2006) används för att få en rik och detaljerad 

analys av det studerande fenomenet. Denna forskningsstrategi valdes för att kunna presentera 

utförlig information och ge större kunskap om det valda forskningsområdet. Oates (2006) skriver 

att en fallstudie använder sig av flera datainsamlingsmetoder för att få olika uppfattningar om det 

studerade fenomenet, där både kvalitativ och kvantitativ data kan användas.  

I denna studie användes kvalitativa metoder, intervjuer och dokument, för att få en mer djup 

analys av ett specifikt ämne (Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuerna utfördes genom 

inspelade personliga möten och via mail. Under intervjuerna förekom rekommendationer av 

dokument från respondenterna som bidrog till datainsamlingen av dokument. Detta val av 

metoder bidrar till ett nytt kunskapsbidrag som skapar förutsättningar för att använda 

molntjänster inom krisberedskapsmyndigheter.   
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3.2 Motivering av fall 
Trafikverket är den myndighet som har ansvar för de långsiktiga lösningarna och planerna för 

sjöfart, luftfart, järnvägstrafik och tågtrafik. Med över 6 300 anställda gör det trafikverket till en 

av Sveriges största myndigheter.  

Trafikverket har ett överskådligt ansvar för samhällsfunktioner gällande transport och under 

krissituationer är det trafikverket som bär ansvaret för en fungerande transport i Sverige. Detta 

ansvar gör trafikverket till en krisberedskapsmyndighet (Trafikverket, 2011). Trafikverkets 

största avdelning inom organisationen är IT-avdelningen. Denna avdelning behandlar drift, 

utveckling och test, där drift omfattar den större delen av IT-avdelningen medan utveckling och 

test är en betydligt mindre verksamhet. Utvecklings- och testverksamheterna på trafikverket 

utvecklar applikationer som involverar den svenska trafiken, både på vägen och järnvägen. De 

utvecklar exempelvis applikationer för att få en överblick om vädret på vägarna eller 

applikationer för att förbättra kommunikationen för tåg i Sverige. Eftersom denna verksamhet är 

förhållandevis liten, men vital för trafikverkets verksamhet, blev denna verksamhet intressant att 

studera på djupet och att analysera.  

 

3.3 Datainsamling  
I detta examensarbete kommer data att presenteras genom användning av 

datainsamlingsmetoderna dokument och intervjuer. Intervjuerna kommer vara den primära 

datainsamlingen med dokument som ett komplement till intervjuerna. Dessa 

datainsamlingsmetoder valdes för få en djupare studie, snarare än en ytlig studie, som 

exempelvis enkäter skulle kunna resultera i.  

 

3.3.1 Intervju  
Intervjuer användes som den primära datainsamlingsmetoden i detta examensarbete. Enligt Oates 

(2006) kan utförandet av intervjuer variera från att vara en ingående intervju till vara en ganska 

ytlig intervju. 

 

Betydelsen av intervju menar Oates (2006) är att en person som intervjuar har i syfte att 

införskaffa data genom en planerad diskussion, där intervjuerna kan förekomma i både ansikte 

mot ansikte-intervjuer samt gruppintervjuer. 

 

I detta examensarbete har fem inspelade intervjuer genomförts i realtid om frågor kring regler 

och lagar som förhindrar krisberedskapsmyndigheter att använda molntjänster, samt vilken 

problematik som förekommer av att inte använda molntjänster i sin verksamhet. Intervjuerna 

genomfördes på ett semistrukturerat sätt. Oates (2006) skriver att en semistrukturerad intervju 

innebär att personen som genomför intervjuerna har en lista av olika teman att följa samt färdiga 

frågar. Flödet är mer öppet och frågorna kan ställas i den ordningsföljd som främst passar 

intervjun. Det är även möjligt att ställa improviserade följdfrågor i en semistrukturerad intervju. 

Under intervjuerna fick respondenterna svara på frågor och baserat på deras svar till de färdiga 

frågorna, som skrevs ihop innan intervjuerna, kunde det förekomma nya följdfrågor. 

Intervjuernas syfte var att samla information som skulle användas i den empiriska delen av 

arbetet. Det har också genomförts intervjuer på mail med anställda på MSB, där personerna fått 

svara på enkla frågor gällande krisberedskapsmyndigheter, molntjänster och 

informationssäkerhet. Syftet med dessa intervjuer var att samla information om generella 
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riktlinjer för krisberedskapsmyndigheter, molntjänster och informationssäkerhet som senare 

tillämpades i studiens teoretiska kapitel. 

 

De fem respondenterna, som blev intervjuade i realtid, har olika befattningar inom den 

studerande myndigheten. Således har frågorna varierat beroende på vilken respondent som blivit 

intervjuad. Dokumentstudierna har därför använts för att kunna bidra med kunskap om det 

aktuella ämnet i intervjun.   

 

Fyra av de fem intervjuerna utfördes som ansikte mot ansiktet-intervjuer, medan den sista 

intervjun utfördes via Lync. Alla intervjuer som genomfördes spelades in genom användning av 

en telefon med en inspelningsapplikation. Efter en intervju transkriberas delar av det inspelade 

samtalet på en dator. Anledningen till att inte hela intervjun transkriberades var för att i vissa 

sekvensers följde inte intervjun de tre temata som blivit uppsatta (för att se dessa utdrag av 

intervjuer läs bilaga 2 – 6). 

 

Tema på intervjuerna  

För att kunna uppnå ett lämpligt resultat med semistrukturande frågor har intervjuerna styrts med 

hjälp av teman. Teman använts för att kontrollera flödet i intervjun (Oates, 2006). De teman som 

har använts är: molntjänster, krisberedskapsmyndighet och informationssäkerhet (läs: Bilaga 2). 

 Molntjänster 

Molntjänster-temat har använts för att få ut information om det har förkommit 

diskussioner om molntjänster på trafikverket och hur dessa skulle kunna användas för att 

förbättra utvecklings- och testverksamheterna hos trafikverket. 

 Krisberedskapsmyndighet 

Detta tema har använts för att få fram mer svar om vad det innebär att vara en 

krisberedskapsmyndighet och vilka skyldigheter krisberedskapsmyndigheter har gällande 

IT. 

 Informationssäkerhet  

Detta tema fokuserade på hur krisberedskapsmyndigheter informationsklassar och varför 

detta är viktigt för en krisberedskapsmyndighet.   

Urval 

Urvalet av respondenter utgick från mailkontakt där respondenterna blev förfrågade om de ville 

delta i en intervju om trafikverkets situation som krisberedskapsmyndighet, vilka regelverk de är 

tvungna att följa och vad de vet om molntjänster. Utifrån respondenternas svar blev de som var 

mest lämpliga kontaktade igen för att boka ett möte där intervjun skulle ta plats.  

Som det tidigare nämnts blev fem personer utvalda, dessa fem respondenter har en anställning på 

trafikverket, dock med olika befattningar. Utöver dessa fem respondenter, utfördes 

mailintervjuer med anställda på MSB. 

Tabell 3 nedan tar upp hur dessa fem respondenter blev intervjuade, deras befattning på 

Trafikverket, längden på intervjun och vilket datum dessa intervjuer utfördes.  
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Tabell 3. Respondenterna som ställde upp i en intervju 

Intervju Befattning på trafikverket Intervjulängd Datum 

#1 (Ansikte-mot-

ansiktet) 

Krisberedskapssamordnare 29:30 2015-04-17 

#2 Ansikte-mot-

ansiktet) 

Continuous delivery expert 30:11 2015-05-05 

#3 Ansikte-mot-

ansiktet) 

Enhetschef (Utveckling/Test) 33:29 2015-05-09 

#4 Ansikte-mot-

ansiktet) 

Informationssäkerhetspecialist 1:34:10 2015-05-08 

#5 (Lync-

intervju) 

IT-säkerhetskoordinator 53:54 2015-05-19 

 

Till detta examensarbete har ett snöbollsurval använts för att anträffa mer relevanta respondenter 

att intervjua. Snöbollsurval innebär enligt Patton (1990) att forskaren inledningsvis får kontakt 

med ett fåtal respondenter som har relevans till arbetets tema och använder dessa respondenter 

för att få kontakt med ytterligare personer som är relevanta att intervjua.  

 

Bortfall 

Fem personer som blev kontaktade genom snöbollsurvalet valde efter korta dialoger att inte delta 

i en intervju, eftersom att de kände att de saknade kompetens om examensarbetets ämne.  

 

3.3.2 Dokument 
Dokument kan användas vid behov av ett datakomplement till andra datainsamlingsmetoder, 

exempelvis intervjuer. Det finns två olika typer av dokument: funna dokument och 

forskningsgenerade dokument. (Oates, 2006) 

 

I detta examensarbete användes interna dokument som den studerade myndigheten använder för 

interna regel och riktlinjer. Dessa dokument är enligt Oates (2006) funna dokument. Funna 

dokument är dokument som existerande innan forskningen påbörjades exempelvis 

produktionsschema, uppsatta regler inom en organisation eller beskrivning av ett arbete (Oates, 

2006).  

 

Forskningsgenerade dokument är skapade enbart för forskningens skull. Oates (2006) väljer att 

presentera ett exempel på forskningsgenerade dokument där en forskare skulle designa och skapa 

en IT-artefakt. Forskaren använde sig av modeller och diagram för att kunna visa sin 

designprocess, och dessa modeller och diagram är forskningsgenerade dokument enligt Oates 

(2006). I denna studie har forskningsgenerade dokument använts för att presentera en 

processmodell om hur detta examensarbete gått tillväga för att uppnå ett resultat samt för att 

presentera processen vid beställning av en utvecklingsmiljö.  
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Urval 

Urvalet av dokument skedde genom rekommendationer från respondenter vid intervjuerna. De 

dokument som blev utvalda har använts för att få en större förståelse om samarbetspartner och 

dess verksamhet. Dokumenten som blev utvalda var: 

  

 Regleringsbrev för trafikverket år 2015 

Detta dokument är ett regleringsbrev från regeringen gällande trafikverket. 

Regleringsbrev är ett beslut taget av regeringen över vilka mål- och resultatkrav 

regeringen har på trafikverket som myndighet under år 2015. Detta är ett externt 

dokument som blivit rekommenderat av IT-säkerhetskoordinatorn.  

 Informationsklassningsmodell avseende konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och 

spårbarhet 

Informationsklassningsmodellen redogör hur trafikverket klassificerar information inom 

deras organisation. Detta utförs för att avgöra hur vital informationen är för trafikverket 

och vilka konsekvenser som skulle förekomma om informationen blev utsatt för skada 

eller sabotage. Detta dokument är internt på trafikverkets intranät och blev 

rekommenderat av IT-säkerhetskoordinatorn och krisberedskapssamordnaren.   

 IT-samrådsärende 

IT-samrådet är en checklista som trafikverket använder sig av för att undersöka och 

analysera en eventuell förändring i IT-landskapet eller leveransen. Detta dokument är 

internt på trafikverkets intranät och blev rekommenderat under intervjun med 

informationssäkerhetspecialisten.  

 Riktlinje för IT- kontraktering: 

Detta dokument har tagits fram för att se hur trafikverket skall öka kvalitet, 

kostnadseffektivitet, innovation och riskeliminering, både i nuvarande tjänsteverksamhet 

och framtida tjänsteverksamhet. Även detta dokument är internt på trafikverkets intranät 

och blev rekommenderad av informationssäkerhetspecialisten.    

 Omvärlds- och informationsanalys: NTS 

Omvärlds- och informationsanalys NTS är ett dokument som presenterar vilka 

verksamhetsmål NTS väntas uppnå, vilka intressenter NTS har och vad för information 

NTS lagrar.   

 Omvärlds- och informationsanalys: TinTIN 

I detta dokument presenteras en generell beskrivning av TinTIN, kraven som ställs på 

TinTIN och vad för information TinTIN lagrar.  

 Omvärlds- och informationsanalys: VViS 

Dokumentet presenterar vad för applikation VViS, vad för information VViS lagrar och 

varför den används på trafikverket.  

 Förvaltningsplan DOW 

Förvaltningsplan DOW beskriver DOW som applikation, systemöversikt, 

informationshantering och samt vilka mål som ställs på DOW.   

Även vid dokumentstudierna har snöbollsurval använts, detta användes för att personerna som 

blev intervjuade hade olika befattningar och hade därför olika kunskaper kring interna dokument. 

Dokumenten användes också för att få mer förståelse för ämnet inför respektive intervju.   
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3.4 Dataanalys 
Detta kapitel beskriver hur insamlad data från intervjuerna och dokumenten blev analyserat för 

att få fram den mest relevanta bearbetningen av data. 

  

Detta examensarbete bygger på kvalitativa datainsamlingsmetoder och därför utfördes en 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Downe-Wamboldt (1992) att 

utifrån insamlad data från intervjuer och dokument kan forskaren införskaffa en konsekvent och 

saklig beskrivning av ett fenomen. Genom detta kan forskaren dra generella, teoretiska slutsatser 

baserat på forskningens syfte (Downe-Wamboldt, 1992). Genom användning av denna metod 

förminskades eventuella situationer där förlust av data skulle kunna förekomma från de 

inspelade intervjuerna, data som var värdefull för resultatet och studiens syfte.   

Data från de inspelade intervjuerna transkriberades efter nyckelord för de olika temana och blev 

grundligt genomläst för att få en större inblick om materialet.  Dokumenten analyserades efter 

nyckelord som användes för att förstärka analysen från intervjuerna.  Enligt Oates (2006) skall 

den lästa informationen sedan delas upp i olika segment med olika relevans. Uppdelningen av 

segment används för att kunna sortera ut vad som är relevant information för examensarbetet 

(Oates, 2006). Segmenten som förekom i intervjuerna identifierades och analyserades vidare. 

Segmenten delades upp i de tre teman: krisberedskapsmyndighet, molntjänster och 

informationssäkerhet. Den information som förekom under intervjuerna, men som inte var 

relevant till de uppsatta temana, noterades i transkriberingen för att få mer förståelse om 

bidragsfaktorer kring de olika temana. Genom att utgå från teman vid transkriberingen av de 

inspelade intervjuerna förenklades analysen och sparades tid vid transkriberingen.  

Segmenten som förekom vid mailkontakt analyserades och användes för att skapa en mer 

givande generell bakgrund för det teoretiska kapitlet.  

Informationen som blivit insamlad från de inspelade intervjuerna kommer att presenteras i 

empirikapitlet. 

 

Informationsklassningsanalys 

Två applikationer och två system har analyseras genom användandet av en 

informationsklassningsmodell som nämns i kapitlet 3.2.2. Informationsklassningsmodellen har 

dock modifieras för att bli mer relevant för molntjänster. I den modifierade modellen har de olika 

applikationerna och systemen utvärderas efter tre kravnivåer; tillgänglighet (molntjänstens 

tillgänglighet), riktighet (felaktig information i koden) och spårbarhet (kodens ursprung). Detta 

har tillsammans med utvalda konsekvenser analyserat genom att dela upp applikationernas och 

systemens olika informationsobjekt och därefter utformat dessa för att kunna applicera de olika 

systemens och applikationernas eventuella kravnivå vid användandet av molntjänster.  
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3.5 Metodkritik 
I detta kapitel kommer kritiken och riskerna med de utvalda metoderna i denna studie att 

presenteras, samt en diskussion om hur dessa risker minimeras. 

 

3.5.1 Metodkritik – Kvalitativa metoder  
Oates (2006) skriver att en nackdel med kvalitativa metoder är att forskaren kan få för mycket 

data från intervjuer och att det blir svårt att hantera. Även från ett fåtal intervjuer kan volymen av 

data blir överväldigande för forskaren. I detta examensarbete användes färdiga teman vid 

intervjuerna som hjälpte att urskilja relevant data med irrelevant data vid transkriberingen. 

Genom detta minskades volymen av insamlad data.  

 

3.5.2 Metodkritik – Fallstudie 
Oates (2006) påpekar att fallstudier ofta uppfattas som att de saknar noggrannhet, vilket leder till 

generalisering med dålig trovärdighet. Noggrannheten säkerställdes i båda 

datainsamlingsmetoderna vilket förklaras mer ingående i de föregående kapitlen. Oates (2006) 

nämner också att det är svårt och tidskrävande att få tillgång till behövlig information och 

personal. Med hjälp av samarbetspartner i detta examensarbete och den planering som satts upp i 

inledningen, kunde en sådan situation undvikas.  

 

3.5.3 Metodkritik - Dokument 
Enligt Oates (2006) måste forskaren försiktigt utvärdera att varje dokument blir läst, vem som 

skrivit dokumentet, dokumentets källor, anledning till varför dokumentet skrivits och hur 

dokumentet blivit framställt. I denna uppsats presenteras dokumentens författare i texten och 

källan är lättgänglig för läsaren.  De vetenskapliga artiklarna och böckerna som använts i detta 

examensarbete blev utvalda baserade på deras källförteckning och de antal citering per år som 

artikeln har fått. Oates (2006) skriver också att dokument inte alltid är tillräckligt trovärdiga för 

att ge en objektiv syn på verkligheten samt att sekundärdata inte behöver vara anpassningsbart 

till forskningsfrågorna. I detta examensarbete har alla vetenskapliga artiklar blivit fullständigt 

lästa för att kunna säkerställa att artikeln är relevant till examensarbetets forskningsfrågor.  

 

3.5.4 Metodkritik – Intervju 
Oates (2006) skriver att intervjuer är artificiella, vilket kan leda till att respondenten, som är 

under inspelning, känner sig hämnad av inspelningsprodukten och därför ger ett falskt intryckt. 

Vid realtidsintervjuerna förekom det inspelning av intervjun. Alla respondenter fick förfrågan 

om de samtyckte till att intervjun blev inspelad, därefter när transkriberingen var färdig 

skickades de transkriberade intervjuerna till respektive respondent för ett ytterligare 

godkännande. För att undvika att stressa upp och uppröra respondenten som Oates (2006) också 

nämner är en nackdel med intervjuer, skedde samtalen i lugnt takt och inleddes med lättsamma 

kategorier för att lättna på trycket för respondenten. Oates (2006) skriver också att intervjuer kan 

sakna tillförlitlighet och kan vara vilseledande i viss kontext eftersom fokus läggs på vad 

respondenten säger och tycker, men inte på vad fallet handlar om. Detta kunde undvikas genom 

att använda tema under intervjuerna, temana användes för att få struktur på intervjuerna och för 

att få konkreta svar på frågor som var relevanta till examensarbetet.  
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3.6 Forskningsetik  
Detta examensarbete har utförs enligt Högskolan Dalarnas Forskningsetiska anvisningar för 

examens- och uppsatsarbeten (Forskningsetiska nämnden, 2008). 

 

I denna studie har intervjuer använts som primär datainsamling vilket har inneburit kontakt med 

människor. Inför intervjuerna har de utvalda respondenterna blivit informerade om 

examensarbetes syfte och dess mål, samt fått det förklarat för sig att det är frivilligt att ställa upp 

på en intervju. Respondenterna har också blivit informerade att i den slutgiltiga rapporten 

kommer inga namn på personer som deltagit i intervjuer att presenteras, samt att de inspelade 

samtalen kommer bli förstörda vid ett godkänt arbete.  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer den information som blivit insamlad från intervjuer och dokument 

presenteras. I kapitlet kommer också trafikverket som samarbetspartner få ett större fokus 

genom intervjuerna och dokument som blivit funna.  

 

4.1 Utdrag av intervjuer  
I detta kapitel kommer några av de svar som förekom under intervjuerna att presenteras. Svaren 

delas in i de tre tidigare nämnda temana: krisberedskapsmyndighet, molntjänster och 

informationssäkerhet. Anledningen till denna indelning är att skapa en mer organiserad överblick 

av intervjufrågorna (för att se alla utdrag av intervjuerna, läs: Bilagor 3-7). 

 

4.1.1 Frågor om molntjänster 
Enligt utvecklaren är molntjänster ett intressant ämne som har diskuteras på kontoret samt varit 

ett önskemål bland kollegorna. Däremot har ingen seriös diskussion förts på ett plan där alla 

anställda fått tagit del av den. Enhetschefen förklarar att han försökt fått svar på sina funderingar 

och blivit tillsagd att trafikverket skall anställa konsulter för att undersöka möjligheterna att 

använda molntjänster, men har därefter inte hört något mer om det på ett år. 

Krisberedskapssamordnaren menar att molntjänster handlar mer om IT och att det är IT-

avledningens ansvarsområde, inte krisberedskap. Informationssäkerhetsspecialisten sa att det 

förekommit diskussioner om molntjänster och att han har sett något dokument om det. 

Informationssäkerhetsspecialisten berättade att det funnits diskussioner om att 

tågledningssystemet inte får ligga i en molntjänst, däremot har inga diskussioner blivit förda 

kring att utveckla tågledningssystem på en molntjänst. IT-säkerhetskoordinatorn säger att det 

funnits diskussioner om molntjänster och att det diskuteras ett eventuellt ”moln” på trafikverket, 

även fast han själv inte vill kalla det för ett ”moln”. 

 

Enhetschefen ser en stor möjlighet att spara pengar genom att använda sig av molntjänster på 

trafikverket, exempelvis skulle trafikverket kunna stänga ner de ständigt gående servrarna och 

ersätta dem med virtuella miljöer, som ett externt företag tillgodoser trafikverket med. 

Enhetschefen och utvecklaren påpekar de problem som förekommer när de inte har tillgång till 

molntjänster, till exempel att det kan ta flera veckor för en utvecklare att få en utvecklingsmiljö 

att testa en applikation i. Utvecklaren får inte beställa en ny miljö själv, utan måste be sin 

projektledare att beställa utvecklingsmiljön. Projektledaren måste skriva en kravspecifikation 

först om varför utvecklare behöver en ny utvecklingsmiljö, och även om projektledaren 

specificerar i kravspecifikationen att utvecklaren efterfrågar en fysisk miljö behöver det inte 

betyda att utvecklaren får det. Detta avgörande sker genom en förvaltare som bestämmer om det 

blir en fysisk eller virtuell utvecklingsmiljö, enhetschefen menar att personalen inte ens äger 

frågan vid beställandet av en utvecklingsmiljö (läs: Bilaga 7). 

Samtidigt säger utvecklaren att det finns konsekvenser vid användandet av molntjänster, 

exempelvis skulle det skapa problematik om två system behöver integreras med varandra där ett 

av systemen är molnbaserad. Problematiken skulle vara att det molnbaserade systemet inte skulle 

kunna använda trafikverkets egna AD (Active Directory)
1
  eftersom det skulle kräva en 

                                                 
1
 Active Directory, AD, är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser i en domän 

(datornätverk) till exempel, datorer, skrivare och användare.(Wikipedia, 2015) 
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anslutning mot trafikverkets VPN (Virtual private network)
1
. Att ansluta ett molnbaserat system 

till en VPN skulle på sikt kräva mer administrativt arbete och bli betydligt mer kostsamt än 

använda lokala servrar (läs: Bilaga 2).   

Informationssäkerhetensspecialisten och krisberedskapssamordnaren menar att det måste göras 

en konsekvensanalys och att trafikverket måste se över de riskfaktorer som kan förekomma vid 

en eventuell användning av molntjänster (exempelvis trojaner och intrång i systemet). IT-

säkerhetskoordinatorn är också inne på samma spår och menar att det finns flera faktorer som 

spelar in, framförallt måste trafikverket ta hänsyn till alla möjliga konsekvenser som finns med 

molntjänster och om det är riskabelt för trafikverkets kärnverksamhet.  

 

4.1.2 Frågor om krisberedskapsmyndighet 
Gällande regelverk och lagar, har en minoritet som blivit intervjuade inte blivit upplysta om vad 

för lagar de är tvungna att följa, förutom personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen 

och krisberedskapsförordningen. Dessa lagar är de mest vitala att följa enligt respondenterna. 

Utvecklaren säger att kritisk information som exempelvis personuppgifter förekommer ibland i 

utvecklingsprojekt, men att projektledaren över projektet oftast tar fram rutiner innan projektets 

start om hur utvecklarna skall undvika problematik med personuppgiftslagen. Arkivlagen är en 

lag som är svår att följa inom IT enligt informationssäkerhetspecialisten, och påpekar att många 

lagar inte har skapats med IT i åtanke. IT-säkerhetskoordinatorn menar att som 

krisberedskapsmyndighet måste allt fungera oavsett situationen och detta är skrivet i 

krisberedskapsförordningen, IT-säkerhetskoordinatorn säger också att det kommer förekomma 

mer regler och lagar efter årsskiftet två år framöver som försvårar för krisberedskapsmyndigheter 

att ha använda molntjänster.  

 

Utvecklaren och enhetschefen är fullt medvetna att det finns teoretiska hinder vid en eventuell 

användning av molntjänster men påpekar att allt handlar om vilka rutiner som väljs att 

införskaffa. Däremot menar enhetschefen att kompetensen om just molntjänster på trafikverket 

inte existerar för att kunna driva frågan om hur trafikverket kan arbeta med det.  

 

4.1.3 Frågor om informationssäkerhet 
Enligt krisberedskapssamordnaren handlar diskussionen om molntjänster om hur information 

klassas i en molntjänst och det är det största hindret för användningen av molntjänster hos 

trafikverket. Detta eftersom trafikverket måste ha kontroll om var informationen är lagrad och 

hur kritisk informationen är för trafikverket och rikets säkerhet. Krisberedskapssamordnaren och 

informationssäkerhetsspecialisten är båda överens om att all information är i grunden offentlig 

för allmänheten att ta del av, och vid sekretesskydd av information måste trafikverket följa de 

utsatta lagarna för det.  

 

Informationssäkerhetsspecialisten menar dock att det inte går att dra en generell slutsats om att 

alla applikationer och koder är offentliga, men menar att när trafikverket klassificerar 

informationssäkerheten på kod torde trafikverket gå igenom hur spårbar den är, hur tillgänglig 

den behöver vara, hur konfidentiell den är och hur riktig den är. 

Informationssäkerhetsspecialisten säger dock att koden sällan är konfidentiell, och att om en 

                                                 
1
 Virtuellt privat nätverk (VPN) är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse eller "tunnel" mellan två 

punkter i ett icke-säkert datanätverk (till exempel Internet)(Wikipedia, 2015) 
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utvecklare fick vänta två dagar på sin kod skulle det inte vara märkvärdigt. Därför behöver inte 

koden, enligt informationssäkerhetsspecialisten, vara speciellt tillgänglig.  

Informationssäkerhetsspecialisten menar dock att trafikverket måste gå igenom flera steg för att 

kontrollera möjligheterna att använda molntjänster inom trafikverket, samt att det är viktigt att 

produktions- och produktionstestmiljöerna inte blir skadade eller påverkade av eventuella 

molntjänster. Enhetschefen menar att informationen de hanterar på utvecklings- och 

testverksamheterna inte är kritisk för trafikverkets kärnverksamhet och om vissa företag klarar 

av att leverera molntjänster till banker borde det vara tillräckligt bra för deras utvecklings- och 

testverksamheterna. IT-säkerhetskoordinatorn säger för att ens kunna diskutera molntjänster på 

trafikverket måste informationen på molntjänster ingå i kravnivå ”bas” och ”ej begränsad” i 

informationsklassningsmodellen. 

 

4.2 Dokumentstudier 
I detta kapitel presenteras de dokumenten som använts under detta arbete. De olika dokumenten 

fördelas in i underrubriker för att underlätta för läsaren. 

 

4.2.1 Dokument ett: regleringsbrev för trafikverket år 2015: 
Regeringen presenterade år 2015 regleringsbrevet för trafikverket. Regleringsbrev är ett 

regeringsbeslut som presenterar de mål och krav som regeringen förväntar att trafikverket uppnår 

under 2015 (Regeringskansliet, 2015). I brevet skriver Regeringen (2014) att trafikverket ska 

beakta och analysera informationssäkerheten i delar av verksamheten och de tekniska systemen 

som är nödvändiga för att trafikverket skall kunna utföra sina uppgifter. trafikverket skall också 

redovisa en bedömning av informationssäkerheten och vidtagna åtgärder, redovisningen skall 

representera den sammanställning som görs i risk- och sårbarhetsanalyserna (Regeringen, 2015). 

 

4.2.2 Dokument två: informationsklassningsmodell avseende 

konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet: 
trafikverket tog 2014 fram en intern informationsklassningsmodell för att kunna säkerställa att 

informationen på trafikverket hanteras efter de regelverk och behov som blivit uppsatta av 

trafikverket och Svenska riksdagen. Informationsklassningsmodellen går igenom de riktlinjer 

som använts för att ge stöd till klassificering av information. Denna modell används varje gång 

vid start av ett nytt projekt för att redogöra vad för typ av information projektet kommer hantera. 

I dokumentet hänvisar trafikverket att varje respektive verksamhetsansvarig bär ansvaret att 

klassa information och får stöd att klassa informationen genom informationsklassningsmodellen. 

Trafikverket använder samma struktur som MSB (läs: Kapitel 2.6) genom att strukturera upp 

informationsklassificeringen i olika begrepp:  

 

 konfidentialitet: 

Skyddsmål att innehållet i ett informationsobjekt (eller ibland även dess existens) inte får 

göras tillgängligt eller avslöjas för obehöriga. 

 riktighet:  

Egenskapen att skydda exaktheten och fullständigheten gällande tillgångar av information. 

 tillgänglighet:  

Informationstillgångar ska kunna utnyttjas i förväntad utsträckning inom önskad tid. 
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 spårbarhet:  

Möjlighet att entydigt kunna härleda utförda aktiviteter i systemet till en identifierad 

användare (Trafikverket, 2015). 

Konfidentialitet har en separat klassningsmodell som går igenom fyra olika kravnivåer som 

gäller på trafikverket. Konfidentialitet vid klassificering av information gäller hela 

verksamheten, oavsett användningsområde eller aktörer.  De kravnivåerna som gäller vid 

konfidentialitet är; (Siffrorna representerar de olika kravnivåerna) 

4. säkerhetsskydd: Information som kan sekretessbeläggas till skydd för rikets säkerhet enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen. 

3. konfidentiell: Information som kan sekretessbeläggas till skydd för samhällsviktig 

verksamhet och allmänna intressen enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

2. begränsad: Information som kan sekretessbeläggas till skydd för uppgift om enskilds 

personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen. 

1. ej begränsad: Spridning av informationen ska inte medföra: men för syftet med 

verksamheten och brott mot rättsliga krav (Trafikverket, 2015). 

Riktighet, tillgänglighet och spårbarhet placeras in i en annan informationsklassningsmodell där 

trafikverket presenterar andra eventuella konsekvenser vid de olika kravnivåerna. I modellen (Se 

bilaga 1) där säkerhetsskydd är kravnivå fyra är en potentiell konsekvens; hot mot rikets säkerhet 

eller risk för terrorism. Medan en konsekvens på bas, som är kravnivå ett, är exempelvis en 

ekonomisk skada på 5 % av trafikverket ekonomiska budget. Detta innebär att informationens 

klassificering vid starten av varje projekt är direkt avgörande om vad som får utföras i projekten 

(Trafikverket, 2015). 

 

4.2.3 Dokument tre: IT-samrådsärende: 
IT-samråd är uppdelat i två etapper, under första etappen av IT-samrådet tas ärendet upp och 

presenteras för att säkerställa att ärendet uppfyller de grundläggande principerna. Det som 

presenteras är ett formulär, formuläret skall svara på följande punkter (Trafikverket, 2015):  

 

 Bakgrund, syfte och mål: En utförlig beskrivning av vad man kan få ut av en eventuell ny 

eller förändrad IT-lösning. 

 Vilken process ska förändringen stödja? 

 Vilket förvaltningsobjekt kommer att ansvara för resultatet av förändringen? 

 Hur bedömer berörda IT-strategier och IT-kontaktpersoner på verksamhetsområden, centrala 

funktioner och resultatenheter behovet av förändringen? 

 Vilken information kommer att hanteras? Ska information och data användas internt eller 

tillgängliggöras externt? 

 Vilka nya och befintliga funktioner ska förändringen leverera?  

 Vilka ska använda resultatet? (organisation, användargrupper och processer) 

 Vilka beslut enligt processen?  

 Finns det en aktuell verksamhetsbeskrivning? 

 Vilken kontraktering -typ föreslås? Anges både för genomförandet av förändringen och 

drift/förvaltning (Trafikverket, 2015). 
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(Kommentar: Detta finns ingen vidare information om dessa punkter, utan bör ses som en 

checklista
1
)  

Efter detta formulär beslutar samrådet ifall ärendet skall gå vidare till andra etappen av IT-

samrådet eller om det skall läggas ner. Går ärendet vidare till den andra etappen måste den 

ansvariga för ärendet presenteras ytterligare information om arkitekturbeskrivning, 

kravspecifikation, samverkan med nuvarande leverantör (ifall det är aktuellt), upphandlingsform 

och analyser om informationssäkerhet (Trafikverket, 2015). 

 

4.2.4 Dokument fyra: riktlinje för IT-kontraktering: 
Dessa riktlinjer togs fram 2011 av trafikverket för att kunna säkerställa ett enhetligt synsätt och 

arbetssätt vid beslut av val om IT-kontraktering. I dokumenten presenterar trafikverket fyra 

bilagor: Drivkrafter för IT-kontraktering, definition av tjänsteområden, framtida tjänstekrav och 

prövningsmall för IT-kontraktering. Tre av dessa bilagor sammanfattas i detta kapitel.  

 

Drivkrafter för IT-kontraktering: Denna bilaga går igenom vad trafikverket eftersträvar och vill 

få ut av en ökad kvalité, ökad kostnadseffektivitet, ökad innovation och riskeliminering när det 

kommer till IT-kontraktering. Målbilden för trafikverket är att hitta rätt balans och leveranssätt 

för att uppnå verksamhetens mål och drivkrafter. (Trafikverket, 2015).  

 

 Önskad effekt: kvalité  

 Fastställd och mätbar leveransprecision i löpande IT-förvaltning och drift av applikation 

och IT-infrastruktur ger ökad kvalitet i IT-leveransen. 

 Ger större leveransprecision i IT-projekt (tid, kostnad, kvalitet) kring applikation och IT- 

infrastruktur (Trafikverket, 2015). 

 

Önskad effekt: kostnadseffektivitet  

 Minska enhetskostnader för IT-verksamheten (med bibehållen kvalitet). 

 Minska enhetskostnaderna för IT-verksamheten som idag levereras av ICT. 

 Minska enhetskostnaderna för intern IT-verksamhet exkl. ICT. 

 Minska enhetskostnaderna för externt köpt IT-verksamhet (Trafikverket, 2015). 

 

Önskad effekt: innovation  

 Bättre och effektivare processer och arbetssätt. 

 Förbättrade tekniska lösningar i samklang med den allmänna tekniska utvecklingen. 

 Tydligare och modernare gränssnitt mot medborgarna (Trafikverket, 2015). 

Önskad effekt: riskeliminering  

För att uppnå rätt säkerhet inom trafikverkets IT-verksamhet skall trafikverket i sin IT- 

kontrakteringsprövning se över de faktiska säkerhetseffekterna av olika alternativ och bedöma 

hur allmänhetens förtroende påverkas.  Det behövs en enhetlig bedömning av vad som 

kännetecknar god säkerhet och vilken säkerhetsnivå som är rätt säkerhet för den specifika IT-

verksamheten. (Trafikverket, 2015) 

  

                                                 
1
 En checklista är ett verktyg som ofta används för att minimera fel och misstag genom att kompensera för 

människans begränsade minne och uppmärksamhet.(Wikipedia, 2015) 
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Definition av tjänsteområden: Definition av tjänsteområden går igenom hur IT-verksamheten på 

trafikverket är uppdelad, vad som ingår i de specifika IT-miljöerna och vilka som har en 

gemensam IT-miljö. Figur 6 nedanför visar hur trafikverket valt att dela upp sin IT-verksamhet i 

olika områden för att få en bättre överskådlig blick av verksamheten.  

 

 

Figur 6 Översikt av trafikverkets IT-verksamhet (Trafikverket, 2015) 

Framtida tjänstekrav 

Denna bilaga går igenom vad trafikverket vill uppnå med framtida tjänstekrav på de olika 

avdelningarna i IT-verksamheten. I Figur 7 nedan har trafikverket kopplat samman drivkrafter 

och tjänsteområden, där de olika områdena i IT-verksamheten inom trafikverket har blivit 

ihopkopplad med respektive framtida krav.   

 
Figur 7 Framtida tjänstekrav på IT-verksamheten (Trafikverket, 2015) 
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4.2.5 Omvärlds- och informationsanalys: NTS 
NTS (Nationella trafikledningsstöd) är ett system som hanterar händelser i trafiken och ger 

understöd för trafikledare och driftingenjörer i vägtrafikledningscentralerna. NTS hanterar 

information om trafikstyrning, krisinformation, sekretessbelagd krisinformation (både extern och 

internt), driftinformation, personuppgifter om fordonsägare, data från videosystemet och vägnät. 

Detta system är behövligt för trafikverket när en händelse förekommer, exempelvis en olycka. 

När en händelse väl existerar skickar NTS ut signaler till kameror som bekräftar händelsen, 

därefter erbjuder NTS direkt en beslutsplan åt trafikledare varpå trafikledare modifierar och 

applicerar planen för att hantera händelsen (Trafikverket, 2014). 

 

4.2.6 Omvärlds- och informationsanalys: TinTIN 
TinTIN (Tåginformation) samverkar med andra interna system på trafikverket för att skapa en 

automatisk realtid samtalsstyrning mellan olika tågtjänster. Verksamhetsmålen som ställs på 

TinTIN är att förbättra tillgängligheten och öka säkerheten på järnvägen, samt att möjliggöra god 

kvalité på den automatiska realtidssamtalsstyrningen. Den hanterar information om tågpassagen 

och signalerna i järnvägsanläggningen. Applikationen TinTINs intressenter är lokförare, 

järnvägsföretag och tågklarerare. För att TinTIN skall kunna förbli användbar krävs det att data 

som TinTIN levereras kontinuerligt till de olika systemen (Trafikverket, 2014). 

 

4.2.7 Omvärlds- och informationsanalys: VViS  
VVIS (Vägväderinformationssystem) är ett informationssystem som hanterar information om 

väderförhållandet på de svenska vägarna. Systemet skapas i syfte för att effektivisera och planera 

vinterväghållning där systemet använder sig av väderstationer som är placerade över hela 

Sverige. VViS ställda verksamhetsmål är att få en effektivare felsökning och underhåll samt 

stödja och säkerhetsställa tillgänglighet. VViS hanterar tekniska metadata om 

kommunikationssätt och kopplingar mellan olika väderstationer. Systemet hanterar Systemet 

hanterar också mätdata som exempelvis vindhastighet, vindriktning och nederbörd (Trafikverket, 

2015). 

 

4.2.8 Förvaltningsplan: DOW 
DOW (Driftorderwebben) är ett systemstöd för driftordrar, applikationen hjälper till med 

processen att upprätta, granska, godkänna och distribuera driftordrar på trafikverket. Den 

skapades för att effektivisera processen och förbättra kvalité kring driftordrar. De mål som ställs 

på DOW är att utöka arbetsbegäran, förbättra utredning om integration för att hämta in aktuella 

dokumentnamn och utbilda samt informerar entreprenörer som jobbar med trafikverket. 

Informationen DOW hanterar är väldigt varierande, detta eftersom applikationen enbart hantera 

driftordrar. Dessa driftordrar varierar. DOW används av eldriftplanerare och eldriftledare 

(Trafikverket, 2014). 
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5 Analys  
I detta kapitel kommer analyser tas fram utifrån de olika temata som tagits fram i teorikapitlet 

och relatera dem till vad som blivit funnet i dokument- och litteraturstudierna. Analyserna 

kommer ske i subjektiva reflektioner. 

  

5.1 Molntjänster för utvecklings- och testverksamheter 
Detta tema har använts för att erhålla information om det varit diskussioner kring molntjänster på 

trafikverket och hur molntjänster skulle kunna hjälpa deras utvecklings- och testverksamhet att 

vidareutvecklas. Diskussioner har tagit plats, dessa diskussioner har dock inte presenteras för 

hela verksamheten utan erhållits relativt subtilt. Detta kan bero på att trafikverket behöver vara 

centraliserade vid diskussion av stora, potentiella projekt. Centraliserad innebär i denna kontext 

att enbart chefer och personer med högre befattningar får ta del av diskussionen. Diskussioner 

om molntjänsten verkar ha innefattat en privat molntjänst, även fast trafikverket inte vill kalla det 

för en molntjänst. Det som är intressant med detta är dock att trafikverket inte är ett 

vinstdrivande företag utan en krisberedskapsmyndighet och en renodlad beställare. En renodlad 

beställare skall alltid beställa produkter före att utveckla dem själva om marknaden erbjuder 

bättre lösningar än vad de kan utveckla själva. Därför blir ett privat moln som byggs av 

trafikverket något som går emot deras principer när det finns externa företag som kan erbjuda en 

bättre, billigare och effektivare lösning. Under intervjuerna kunde inte ansvariga på trafikverket 

svara på om denna privata molntjänst skulle lösa de problem som utvecklaren och enhetschefen 

upplever (läs: Bilaga 3-4 & Kapitel 4.1.1), anledningen kan vara att dessa diskussioner är relativt 

nya och att de tekniska aspekterna för denna molntjänst inte har specificerats. Problematiken 

som uppstår med när inte utvecklarna blir inbjudna att delta i dessa diskussioner är att deras 

önskemål uteblir, då de inte heller får förklarar för ansvariga hur de upplever den dagliga 

verksamheten och hur den skulle kunna förbättras. Detta skulle innebära att denna eventuella 

molntjänst inte skulle hjälpa utvecklings- och testverksamheterna på trafikverket utan skulle 

möjligen hjälpa IT-arbetsplatsen (läs: Figur 6 & Kapitel 4.2.4), där personalen skulle kunna 

skicka mail till varandra genom en molntjänst. Således kan slutsatsen dras att utvecklings- och 

testverksamheterna inte är viktiga för trafikverkets kärnverksamhet eftersom de inte får delta i 

diskussioner om ett projekt som, teoretisk sätt, angår dem på en daglig basis.  

 

5.1.1 Nyttoanalys av molntjänster för drift 
Att använda sig ett internt driftsystem har bevisat sig vara ineffektiv för utvecklarna på 

trafikverket. För att kunna använda en utvecklingsmiljö behöver en utvecklare be sin 

projektledare att beställa miljön, för att kunna beställa en miljö krävs det att projektledaren 

skriver en kravspecifikation om varför denna miljö behövs. Hade trafikverket valt att arbeta med 

molntjänster hade trafikverket kunnat undvika denna process och istället genom ett enkelt tryck 

kunnat distribuera sin applikation på molnet, istället för att vänta tre veckor eller ännu längre för 

att kunna få en miljö att utveckla i. Genom användning av molntjänster skulle trafikverkets 

utvecklings-och testverksamheter bli mer dynamisk, och skulle inte förhindra utvecklarna att 

testa och utveckla deras applikationer. Processen att få behörighet för en server behöver dock 

inte totalt försvinna ur trafikverket utan att trafikverket skulle kunna modifiera den och göra den 

mer tidseffektivt (läs: Kapitel 4.1.1 & Bilaga 2, 3, 7). 
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Figur 8 Processmodell om serverbeställning på Trafikverket 

Figur 8 ovan representerar de steg som behövs vid beställning av en utvecklingsserver på 

trafikverket. I denna modell blir det tydligt att det krävs 9 steg för att få beställa en server, 

oavsett om det är en fysisk eller virtuell server.  
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Figur 9 Processmodellen över serverbeställning genom molntjänster 

Figur 9 är en potentiell processmodell för trafikverket över hur en beställning av server skulle 

kunna fungera vid användandet av en molntjänst. Denna modell är baserad på att vid varje nytt 

projekt har projektet blivit godkänt i IT-samrådet därför kan ansvaret för beställning ligga hos 

projektledaren, genom detta får trafikverket fortfarande kontroll om vem som är ute på molnet 

och i vilket projekt det sker i. Användaren får också själv kritiskt granska den information som 

kommer distribueras ut på molnet dock med projektledarens översyn. Detta skulle inte enbart 

generera större innovation hos utvecklarna utan det skulle också utveckla projektledarna, där de 

blir givna ett större ansvar direkt snarare än att skriva kravspecifikation. De skulle med andra ord 

få mindre administrativa uppgifter och mer involvering i projekten (läs: Kapitel 2.4). 

 

5.1.2 Konsekvensanalys av molntjänster för drift.  
Molntjänster erbjuder fördelar för trafikverket, däremot finns det konsekvenser vid användandet 

av molntjänster som kan problematisera effektivitet och på sikt inte lösa de problem utvecklarna 

upplever. I denna analys nämns två konsekvenser vid användandet av molntjänst. 

  

Konsekvens: System som behöver integreras med andra system inom trafikverket. 

Detta är vitalt att redogöra inför ett projekt, kommer ett molnbaserat system behövas integreras 

med ett internt system? Och i vilken utsträckning då?  

Detta innebär; behöver trafikverket utveckla hela systemet i integration med ett internt system? 

Eller bara en viss del?  

Skulle det krävas att hela systemet måste vara integrerat med ett internt system (exempelvis ett 

system som innefattar personuppgifter) genom hela processen kommer inte molntjänster vara ett 

alternativt för just det projektet, då molntjänstmiljö skulle behöva använda VPN vilket skulle 

innebära att den skulle bli behandlad som en intern server. Detta innebär att driften skulle få 

hantera den och administrerar den samt ta betalt för den, och på sikt skulle det bli dyrare än att 

använda en egen server (läs: Bilaga 2 & Kapitel 4.1.1). 
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Konsekvens: Behörighetskontrollen 

I trafikverkets interna AD (Active Directory) lagras behörigheter, personuppgifter, 

systemuppgifter, all typ av information om personer och maskiner på trafikverkets nätverk. För 

att få tillgång till trafikverkets AD behöver servern vara kopplad till trafikverkets Internet och 

om inte, ansluten genom VPN. Detta talar emot att molntjänster skulle hjälpa trafikverkets 

dynamik, eftersom en molntjänst skulle behöva vara ansluten till VPN för att få tillgång till AD 

där all behövlig information existerar (läs: Bilaga 2 & Kapitel 4.1.1). 

 

 

5.2 Krisberedskapsmyndighet 
Detta tema i intervjuerna valdes för att få en mer överskådlig blick om vad det innebär att vara 

en krisberedskapsmyndighet och hur dessa verksamheter väljer att arbeta inom IT med de 

skyldigheter som följer vid ansvaret som krisberedskapsmyndighet. Termen 

krisberedskapsmyndighet är svårdefinierad, varken genom tidigare forskning och litteraturstudier 

kunde termen specificeras. Däremot genom intervjuerna blev det fastställt att en 

krisberedskapsmyndighet har tillsammans med andra krisberedskapsmyndigheter delat upp 

samhällstjänster mellan varandra. Ännu mer oklart var krisberedskapsmyndigheters skyldigheter 

inom IT. 

Krisberedskapsmyndigheter måste följa alla lagar som är uppsatta för myndigheter, det finns 

inga undantag, dock verkar vissa lagar spela större roll än andra. PUL och OSL (läs: Kapitel 2.5) 

verkar ha en större påverkan än exempelvis arkivlagen (läs: Kapitel 2.5) på de anställda hos 

trafikverket. Med viss förståelse eftersom arkivlagen är en tolkningslag som är illa anpassad för 

IT.  Ett konstaterande kan vara att i många aspekter har krisberedskapsmyndigheter samma 

skyldigheter som vanliga myndigheter, vårdgivare och offentliga sektorer. Dessa lagar är ett 

hinder för de tidigare nämnda verksamheterna, exempelvis har vårdgivare fått kritik för att 

hantera journaluppgifter utanför verksamheten (läs: Kapitel 2.5). En potentiell anledning till 

varför lagarna har blivit ett hinder för en vidareutvecklad informationshantering hos dessa 

verksamheter är inte enbart för att lagarna är föråldrade och icke anpassningsbar, utan för att 

verksamheter som väljer att införskaffa dessa tjänster saknar en affärsplan om molntjänster och 

extern informationshantering. Finansdepartementet i Australien skriver i sina riktlinjer att det är 

viktigt att ha en affärsplan om molntjänster (läs: Kapitel 2.1), som har uppsikt över alla möjliga 

konsekvenser och risker exempelvis vad verksamheten gör när informationen blir oåtkomlig för 

att datacentret som lagrar information har ett strömavbrott. ENISA skrev i sin rapport om 

molntjänster (läs: Kapitel 2.1) att säkerheten på molntjänster är toppmodern men att alla 

verksamheter som använder molntjänster är sårbara vid till exempel en naturkatastrof eller 

överbelastningsattacker. Detta är risker och konsekvenser som verksamheter måste bearbeta och 

lyfta fram i sin affärsplan, även i en sådan affärsplan kan rutiner för sekretessinformation 

presenteras. Detta skulle innebära att verksamheten arbetar med lagarna och riskerna i åtanken 

istället för att arbeta emot dem som nuvarande verksamheter gör och för verksamheter som inte 

har införskaffat molntjänster ännu exempelvis trafikverket, väljer de ansvariga på verksamheten 

att påpeka dessa hinder som ett problem till varför molntjänster levereras av ett extern företag. 

Däremot berättade utvecklaren i intervjun (läs: Bilaga 3 & Kapitel 4.1.1) att vid ett nystartat 

projekt tar projektledaren fram rutiner och metoder om hur utvecklarna skall arbeta runt dessa 

lagar i det nya projektet.  Detta innebär att rutiner och metoder inte finns för att hantera 

molntjänster hos en krisberedskapsmyndighet, men att det finns rutiner och metoder för att 

hantera dessa lagar inom IT.   
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5.3 Informationssäkerhet 
Informationssäkerheten hos krisberedskapsmyndigheten utgör en vital roll i hur deras 

verksamhet skall agera, detta tema användes för att fram information om hur 

krisberedskapsmyndigheter klassificerar sin information. Krisberedskapsmyndigheter och 

informationssäkerhet har ett samband genom lagliga aspekter, de lagliga aspekterna är att 

krisberedskapsmyndigheter måste ha ett fungerande informationshanteringssystem enligt 

informationssäkerhetsparagrafen i krisberedskapsförordningen och verksamheten skall också 

vara oberoende av andra verksamheter gällande kärnverksamhetsprocesser (läs: Kapitel 2.5). 

Däremot är informationssäkerhetsparagrafen en tolkningsparagraf som säger att 

krisberedskapsmyndigheter måste ha ett informationshanteringssystem som uppfyller 

grundläggande och särskilda säkerhetskrav för att myndighetens verksamhet skall kunna utföras 

på ett tillfredsställande sätt. Ett grundläggande och särskilt säkerhetskrav som utförs på ett 

tillfredsställande sätt är intetsägande och lämnar mycket till frågande.  

MSB har valt att försöka förtydliga paragrafen med att presentera en 

informationsklassificeringsmodell (läs: Kapitel 2.6) för krisberedskapsmyndigheter och 

trafikverket har utifrån det valt att ta fram sin egen modell (läs: Bilaga 1) för att förtydliga vad 

för principer som gäller inom trafikverkets interna verksamhet. 

Både MSB och trafikverket strukturerar upp modell efter tre kategorier: konfidentialitet, riktighet 

och tillgänglighet däremot har trafikverket ytterligare en kategori som de kallar spårbarhet (läs: 

Kapitel 2.6, 4.2.2 & Bilaga 1). Dessa modeller är utformade efter samma principer där 

konsekvenser i de olika kategorierna blir indelade i olika nivåer för att avgöra hur kritiska de är 

för organisationen. Däremot urskiljer sig trafikverkets modell från MSB genom att ha djupare 

detaljnivå på konsekvenser i deras modell, och under intervjuerna tas dessa klassificeringar upp 

som viktiga aspekter (läs: Bilaga 1, 3 & 4). För att kunna påbörja ett nytt projekt inom 

trafikverket måste projektledaren presentera hur projektet skall hantera informationssäkerheten 

inför IT-samrådet (läs: Kapitel 4.2.3).  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att IT-verksamheten kretsar runt dessa klassificeringar. En 

respondent sa i intervjun att trafikverket skulle kunna överväga molntjänster, om informationen i 

molntjänsten klassificeras som nivåerna ”basnivå 1” och en ”ej begränsad” i deras 

informationsklassificeringsmodell. Information som klassificeras inom dessa nivåer är oviktigt 

för trafikverkets kärnverksamhet och attacker mot denna typ av information skulle inte påverka 

trafikverket eller dess verksamhet.  Därför är det intressant att utvärdera dessa krav i samband 

med fyra applikationer och system (läs: Kapitel 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 & 4.2.8) som idag används och 

utvecklas på trafikverket. Denna informationsklassningsanalys (för mer detaljerad förklaring av 

analysen läs: Kapitel 3.4) kommer utgå från ett utveckling- och testperspektiv. 

 
5.3.1 Applikation 1: NTS (Nationella trafikledningsstöd). 
Nedanför presenteras modeller som är baserad på trafikverkets informationsmodell (läs: Bilaga 1 

& Kapitel 4.2.2), i tabellen analyseras kraven på NTS och dess information gällande 

tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.   

 

NTS(Nationella trafikledningsstöd) är ett system som används för att behandla sekvenser i 

trafiken och ger stöd till personal för att de skall kunna göra bra beslut vid exempelvis en olycka 

(för mer detaljerad beskrivning av NTS läs: Kapitel 4.2.5). 
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Tillgänglighet kommer innebära situationer där molntjänsten inte är tillgänglig och hur det skulle 

påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 4.   

 
Tabell 4 Tillgänglighet - NTS 

Konsekvenser: Tillgänglighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 5 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

tillgänglighet.  

 
Tabell 5Motivation till kravnivå Tillgänglighet: NTS 

 Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Inom utveckling och test av NTS skulle aldrig en ekonomisk skada över 50 

miljoner förekomma genom att utvecklare inte har tillgång till molntjänst över en 

specifik tid. Applikationen skulle kunna utvecklas lokalt tills molntjänst är 

tillgänglig.   

Hälsa: Personskada som resulterar i 14 dagars sjukskrivning för att molntjänsten som inte 

är tillgänglig känns högst osannolikt. Däremot är det omöjligt att utesluta 

stressfaktorer.  

Tillförlitlighet: Trafikverkets kvalité vid leverans skulle bli måttligt påverkan om molntjänsten inte 

är tillgänglig. 

Miljö: Ingen lag om miljöpåverkan skulle brytas.  

Kund och varumärke: Trafikverkets varumärke skulle inte bli påverkat av att molntjänsten är oåtkomlig, 

utan det skulle snarare innebär att molnleverantörens varumärke blev påverkat. 

Konfidentialitet  Ej begränsad, såvida informationen inte innefattar sekretessbelagd information 

eller annan kritisk data.  Exempelvis data från videosystemet, däremot är det ett 

strömmande system som inte är relevant under utveckling utan enbart drift.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad.  
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Riktighet kommer innebära kodens riktighet i molntjänsten, om koden har felaktig information, 

och hur det skulle påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 

6.  

 
Tabell 6 Riktighet - NTS 

Konsekvenser: Riktighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 7 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

riktighet.  

 
Tabell 7 Motivation till kravnivå Riktighet - NTS 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Utveckling och test kommer inte påverka trafikstyrning i trafiken, därför blir en 

ekonomisk kostnad obefintligt i förhållanden till kodens riktighet.  

Hälsa: Varken personskada eller påverkan av trafiksäkerhet kommer ske under utveckling 

och test-fasen.  

Tillförlitlighet: Felaktig information i koden skulle inte vara på grund av molntjänster utan detta 

problem är utvecklarnas ansvar att ta reda på eventuell problematik med koden 

under testerna.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas.  

Kund och varumärke: Eftersom denna utveckling och test-fas skulle ske lokalt på trafikverket skulle 

deras varumärke inte påverkas vid eventuell felaktig information i koden. 

Konfidentialitet  Ej begränsad. Såvida informationen inte innefattar sekretessbelagd information 

eller annan kritisk data.  Exempelvis data från videosystemet, däremot är det ett 

strömmande system som inte är relevant under utveckling utan enbart drift. 

Helhetsbedömning:  Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Spårbarhet kommer innebära spårbarheten av kodens ursprung och hur det skulle påverka 

trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 8.  
 
Tabell 8 Spårbarhet - NTS 

Konsekvenser: Spårbarhet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 9 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

spårbarhet.  

 
Tabell 9 Motivation till kravnivå spårbarhet - NTS 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: En lindrig ekonomisk skada skulle inträffa om koden inte går att spåra, det skulle 

krävas ytterligare administrativt arbete för att återfinna ursprunget.  

Hälsa: Personskada eller trafiksäkerhet skulle inte påverkas om kodens ursprung inte var 

spårbar.  

Tillförlitlighet: Spårbarheten är vital att kontotrollera vid en eventuell händelse, trafikverket behöva 

veta vem som skrev koden, var kodens skrev och varför koden skrev. Därför skulle 

det bli en försumbar påverkan av trafikverkets kvalité vid leverans.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas.  

Kund och varumärke: Trafikverkets varumärke skulle inte påverkas genom att kodens ursprung under 

utveckling-och testfasen inte var spårbar. Detta eftersom det fortfarande utvecklas 

lokalt, trots molntjänster.  

Konfidentialitet  Ej begränsad. Såvida informationen inte innefattar sekretessbelagd information 

eller annan kritisk data.  Exempelvis data från videosystemet, däremot är det ett 

strömmande system som inte är relevant under utveckling utan enbart drift. 

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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5.3.2 Applikation 2: TinTIN (Tåginformation) 
TinTIN (Tåginformation) är ett system som assisterar andra system genom att erbjuda en realtids 

samtalsstyrning som sker automatiskt mellan olika tågtjänster (för mer detaljerad beskrivning av 

TinTIN läs: Kapitel 4.2.6).    

 

Tillgänglighet kommer innebära situationer där molntjänsten inte är tillgänglig och hur det skulle 

påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 10.   

 
Tabell 10 Tillgänglighet - TinTIN 

Konsekvenser: Tillgänglighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas  1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 11 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

tillgänglighet.  

 
Tabell 11Motivation till kravnivå tillgänglighet - TinTIN 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Skulle molntjänsten vara otillgänglig under en specifik tid skulle den ekonomiska 

kostnaden vara obefintlig. Då systemet skulle kunna utvecklas och testas vidare på 

en lokal server.    

Hälsa: Personskada eller en negativ påverkan av trafiksäkerhet skulle inte inträffa om 

molntjänsten skulle vara otillgänglig.  

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet för samhället skulle inte påverkas om molntjänst inte 

var kontaktbar.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas. 

Kund och varumärke: Trafikverkets intressenter förtroende skulle inte påverkas om molntjänsten var 

otillgänglig.  

Konfidentialitet  Ej begränsad. 

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Riktighet kommer innebära kodens riktighet i molntjänsten, om koden har felaktig information, 

och hur det skulle påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 

12.  
 
Tabell 12 Riktighet - TinTIN 

Konsekvenser: Riktighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 13 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

riktighet  

 
Tabell 13 Motivation till kravnivå riktighet - TinTIN 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Ekonomisk kostnad vid felaktig kod i molntjänsten skulle inte uppstiga över 50 

miljoner kronor. 

Hälsa: Personskada eller en händelse i trafiken skulle inte inträffa. Detta eftersom det 

skulle ske i under utveckling-och testfasen.   

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet skulle inte påverkas vid felaktiga information på 

molntjänsten 

Miljö: Ingen miljölag eller regelverken skulle brytas. 

Kund och varumärke: Trafikverkets varumärke skulle inte påverkas negativt, detta eftersom allt sker 

under utveckling- och testfasen.  

Konfidentialitet  Ej begränsad. 

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Spårbarhet kommer innebära spårbarheten av kodens ursprung och hur det skulle påverka 

trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 14.  
 
Tabell 14 Spårbarhet - TinTIN 

Konsekvenser: Spårbarhet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 15 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

spårbarhet.  

 
Tabell 15 Motivation till kravnivå spårbarhet - TinTIN 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: En mindre ekonomisk skada skulle kunna inträffa om koden inte går att spåra, 

detta eftersom det skulle krävas att utvecklare lägger fokus på att hitta ursprunget. 

Hälsa: Ingen personskada eller händelse i trafiken skulle inträffa ifall kodens ursprung 

inte gick att hitta. 

Tillförlitlighet: Därför skulle det bli en måttlig påverkan av trafikverkets tillförlitlighet om kodens 

ursprung var icke sökbar. Även fast det sker under utveckling- och testfasen. 

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas. Detta eftersom det sker under 

utveckling- och testfasen, inte drift.   

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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5.3.3 Applikation 3: VViS (Vägväderinformationssystem) 
Systemet VVIS (Vägväderinformationssystem) används kontinuerligt av trafikverket för att 

hanterar och informera väderförhållandet på vägarna i Sverige (För en mer detaljerad 

beskrivning av VViS läs: Kapitel 4.2.7).  

 

Tillgänglighet kommer innebära situationer där molntjänsten inte är tillgänglig och hur det skulle 

påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 16. 

 
Tabell 16 Tillgänglighet - VViS 

Konsekvenser: Tillgänglighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 17 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

tillgänglighet.  

 
Tabell 17 Motivation till tillgänglighet - VViS 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Skulle VViS vara driftsatt genom molntjänst och molntjänst blev otillgänglig 

skulle de ekonomiska konsekvenserna vara enorma, men eftersom denna analys 

enbart hanterar utveckling-och testfasen skulle kostnaderna vara måttliga och inte 

överstiga 50 miljoner kronor.  

Hälsa: Ingen personskada eller händelse i trafiken skulle inträffa ifall molntjänst var 

otillgänglig. 

Tillförlitlighet: Under utveckling- och test sker ingen leverans, därför påverkas inte trafikverkets 

tillförlitlighet.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas. Detta eftersom det sker under 

utveckling- och testfasen, inte drift.   

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Riktighet kommer innebära kodens riktighet i molntjänsten, om koden har felaktig information, 

och hur det skulle påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 

18.  
 
Tabell 18 Riktighet - VViS 

Konsekvenser: Riktighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 19 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

riktighet.  

 
Tabell 19 Motivation till kravnivå riktighet - VViS 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Ekonomisk kostnad vid felaktig kod i molntjänsten skulle inte uppstiga över 50 

miljoner kronor. 

Hälsa: Personskada eller en händelse i trafiken skulle inte inträffa. Detta eftersom det 

skulle ske i under utveckling-och testfasen.   

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet skulle inte påverkas vid felaktiga information på 

molntjänsten 

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas om koden innehöll felaktiga 

information eftersom detta sker under utveckling- och testfasen, inte drift.  

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Spårbarhet kommer innebära spårbarheten av kodens ursprung och hur det skulle påverka 

trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 20.  
 
Tabell 20 Spårbarhet - VViS 

Konsekvenser: Spårbarhet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

 

Nedanför i Tabell 21 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

spårbarhet.  

 
Tabell 21 Motivation till kravnivå spårbarhet - VViS 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: En ekonomisk skada kan inträffa om koden ursprung inte är spårbar, däremot 

skulle inte kostnaden för skadan överstiga 50 miljoner kronor.  

Hälsa: Personskada eller osäkerhet i trafiken skulle inte förekomma om kodens ursprung 

inte är spårbar, eftersom detta sker under utveckling- och testfasen.  

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet skulle inte bli påverkat, eftersom det inte sker någon 

leverans under utveckling- och testfasen.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk skulle brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas. Detta eftersom det sker under 

utveckling- och testfasen, inte drift.   

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 

 

  



43 

 

5.3.4 Applikation 4: DOW (DriftOrderWebben) 
DOW (Driftorderwebben) används av entreprenörer som jobbar tillsammans med trafikverket. 

DOW som applikation används för att enkla processen med att distribuera och övervaka 

driftordrar på trafikverket (För en mer detaljerad beskrivning av DOW läs: Kapitel 4.2.8).   

 

Tillgänglighet kommer innebära situationer där molntjänsten inte är tillgänglig och hur det skulle 

påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 22.   

 
Tabell 22 Tillgänglighet - DOW 

Konsekvenser Tillgänglighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 23 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

tillgänglighet.  

 
Tabell 23 Motivation till kravnivå tillgänglighet - DOW 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: DOW är en liten applikation som hanterar väldigt lite information, därför skulle en 

ekonomiska skada vara obefintlig om molntjänst inte är tillgänglig. 

Hälsa: Personskada eller händelse i trafiksäkerhet skulle inte kunna ske eftersom detta 

skulle ske under utveckling- och testfasen, inte drift.  

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet vid leverans påverkas inte eftersom det inte sker under 

drift.   

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk kommer brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas om molntjänst var otillgänglig, 

eftersom detta sker under utveckling- och testfasen, inte drift.  

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Riktighet kommer innebära kodens riktighet i molntjänsten, om koden har felaktig information, 

och hur det skulle påverka trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 

24.  
 
Tabell 24 Riktighet - DOW 

Konsekvenser: Riktighet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 25 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

riktighet  

 
Tabell 25 Motivation till kravnivå riktighet - DOW 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Informationen DOW hanterar är ytterst minimal, således om det skulle finnas 

felaktig information i applikationen skulle inte kostnaden överstiga 50 miljoner 

kronor.  

Hälsa: Personskada eller händelse i trafiksäkerhet skulle inte kunna ske eftersom detta 

skulle ske under utveckling- och testfasen, inte drift.  

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet vid leverans påverkas inte eftersom det inte sker under 

drift.  Utan under utveckling- och test.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk kommer brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas om koden innefattade felaktig 

information under utveckling- och testfasen. Detta under förutsättning att 

felaktigheten upptäcks innan produktion.  

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 
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Spårbarhet kommer innebära spårbarheten av kodens ursprung och hur det skulle påverka 

trafikverket. Konsekvensernas kravnivå presenteras nedanför i Tabell 26.  
 
Tabell 26 Spårbarhet - DOW 

Konsekvenser: Spårbarhet Konsekvens/ kravnivå 

Ekonomisk skada Hälsa 

(Person- 

och 

trafiksäker-

het) 

 

Tillförlitlighe

t 

(anläggnings

- och trafik-

säkerhet) 

Miljöpåv

erkan 

Kund och 

varumärke 

 
för 

Trafik-

verket 

för övriga 

aktörer 

      Säkerhets-

skydd 

4 Säkerhets-

skydd  

      Mycket 

hög 

3 Konfidentiell  

      Hög 2 Begränsad 

X X X X X X Bas 1 Ej begränsad 

 

Nedanför i Tabell 27 motiveras varför denna kravnivå blev vald vid eventuell incident gällande 

spårbarhet.  

 
Tabell 27 Motivation till kravnivå spårbarhet - DOW 

Motivation till kravnivån:  

 

 

Ekonomisk skada: Omkostnader skulle vara måttliga om kodens ursprung icke var spårbar. Detta 

eftersom det skulle krävas ytterligare administrativ arbete för att lösa problemet.  

Hälsa: Personskada eller händelse i trafiksäkerhet skulle inte kunna ske eftersom detta 

skulle ske under utveckling- och testfasen, inte drift.  

Tillförlitlighet: Trafikverkets tillförlitlighet vid leverans påverkas inte eftersom det inte sker under 

drift.  Utan under utveckling- och test.  

Miljö: Ingen miljölag eller regelverk kommer brytas.  

Kund och varumärke: Förtroendet för trafikverket skulle inte påverkas om kodens ursprung inte var 

spårbart. Eftersom det enbart skulle påverka trafikverkets utvecklare, inte deras 

kunder.   

Konfidentialitet  Ej begränsad.  

Helhetsbedömning: Kravnivå Bas och konfidentiellnivå Ej begränsad. 

 

 

5.3.5 Slutsats av analyserna:  
Baserat på trafikverkets utsatta konsekvenser och kravnivåer, samt vad som blivit sagt under 

intervjuerna skulle dessa fyra applikationer och system kunna distribueras till molntjänster för 

utveckling och test. Att distribuerar dessa applikationer och system på en molntjänst skulle inte 

påverka trafikverkets kärnverksamhet eller utsätta det svenska samhället för fara. Det skulle inte 

heller kunna påverka trafikverket med ekonomisk skada, inte heller skulle trafikverkets 

tillförlitlighet eller varumärke bli påverkat negativt.  Däremot kan distribuering till molntjänster 

av dessa applikationer och system skapa problematik för trafikverkets drift (läs: Kapitel 5.1.2).   
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5.4 Sammanfattning av analyserna 
I detta kapitel presenteras sammanfattningen av analyserna. Detta utförs för att läsaren skall 

lättare få större förståelse för problematiken med molntjänster inom en krisberedskapsmyndighet 

(läs: Kapitel 5.1, 5.1.1 & 5.1.2), hur lagar kan begränsas eller hjälpa en 

krisberedskapsmyndighets utveckling inom IT (läs: Kapitel 5.2) och vad 

informationsklassningen av dessa fyra applikationer och system innebar (läs: Kapitel 5.3, 5.3.1, 

5.3.2, 5.3.3 & 5.3.4).  

 

Genom intervjuerna och tidigare studier går det att dra slutsatsen att det finns två stora sidor med 

molntjänster, det ena är hur molntjänster effektiviserar verksamheter på flera plan (läs: Kapitel 

2.4 & 4.1.1). Medan den andra sidan handlar om bristande säkerhet, problem vid avslutande 

molntjänstavtal och en generell misstro för molntjänster (läs: Kapitel 2.1, 2.4 & 4.1.1). Under 

studien har det också förekommit annan typ av problematik från båda sidorna. Att utvecklarna i 

en krisberedskapsmyndighet inte kan utveckla och testa applikationer på ett effektivt sätt utan 

behöver gå igenom flertal steg och veckor för att få tillgång till en utvecklingsserver (läs: Kapitel 

4.1.1 & 5.1.1), istället för att kunna sätta upp en virtuell server genom ett musklick med en 

projektledares översyn (läs: Kapitel 5.1.1). Samtidigt som användandet av molntjänster skulle 

problematisera vissa applikationer och system genom att göra det mer ineffektivt och kostsamt. 

Det förekom under intervjuerna att vissa system och applikationer kräver konstant integration 

med interna system att molntjänster skulle inte bara göra det ineffektivt, utan potentiell förstöra 

för den dagliga verksamheten (läs: Kapitel 4.1.1, 5.1.2 & Bilaga 4).  

 

Myndigheter, krisberedskapsmyndigheter och kommunala organisationer har upplevt 

problematik vid utkontraktering av IT-tjänster, där bland annat sjukvårdsgivare som tillät ett 

externt företag hanterar deras journalinformation fick utstå hård kritik från 

Justitieombudsmannen (läs: Kapitel 1.1). Denna kritik är befogad eftersom sjukvårdsgivaren inte 

valde att göra en risk- och konsekvensanalys. Sjukvårdsgivaren valde inte heller att se över den 

problematik som förekommer med offentlighets- och sekretesslagen, således hjälper de svenska 

lagarna statliga och kommunal organisationer att göra korrekta val (läs: Kapitel 2.1 & 2.5). De 

svenska lagarna förenklar för myndigheter att göra säkra och bra beslut gällande utkontraktering 

och användning av molntjänster, då de fungerar som indirekta riktlinjer där organisationer 

succesivt kan bearbeta lagarna för att kunna använda molntjänster. Samtidigt som lagarna hjälper 

organisationer att utföra säkrare beslut, begränsar de dem också. De begränsar eftersom de är 

lagarna och inte riktlinjer, statliga och kommunala organisationer måste exempelvis följa lagar 

som utfärdades år 1999 av Kulturdepartementet (läs: Kapitel 2.5) även fast de illa anpassade för 

dagens teknologiska värld.   

 

MSB tog fram år 2009 en informationsklassningsmodell för att hjälpa 

krisberedskapsmyndigheter att klassa deras lagrade information (läs: Kapitel: 2.6) och för att 

förtydliga krisberedskapsförordningen för krisberedskapsmyndigheter (läs: Kapitel 2.5). Denna 

modell är generell och applicerbar på de flesta krisberedskapsmyndigheterna, men för att kunna 

ett större djup och bli mer specifik utformade trafikverket en egen modell utifrån MSB:s modell 

(läs: Kapitel 4.2.2 & Bilaga 1). Trafikverkets modell har unika konsekvenser för deras 

organisation och ytterligare en kravnivå än vad MSB:s modell innefattar, trafikverket använder 

deras modell kontinuerligt och är vital för verksamheten vid varje nybörjat projekt (läs: Kapitel 

4.2.3). Baserat på trafikverkets modell förekom det informationsklassningsanalyser på fyra olika 

applikationer och system, dessa applikationer och system blev analyserade utifrån tre kravnivåer: 
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Tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Tillgänglighet användes för att utvärdera konsekvenser 

med molntjänsten tillgänglighet, riktighet för att utvärdera för utvärdera konsekvenserna vid 

felaktiga kod i molntjänsten och spårbarhet för att utvärdera konsekvenser vid problem att spåra 

kodens ursprung i en molntjänst. Dessa analysera genomfördes för att utvärdera möjligheterna 

och svårigheter med att använda molntjänster hos en krisberedskapsmyndighet. Analyserna 

visade att dessa applikationer och system är tillåtna att utveckla och testa i en molntjänst, detta 

fastställdes efter helhetsbedömningen som sker efter varje analys, där information jämförs med 

varierande konsekvenser för att utesluta olika typer av risker.      
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6 Slutsatser 
I kapitlet presenteras resultatet kortfattat som tagits från analyserna. Resultatet återkopplas med 

examensarbetes syfte och frågeställningar.  

 

Syftet med studien är att analysera och beskriva möjligheterna att använda molntjänster inom en 

krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamheter.   

För att uppnå ett resultat med detta examensarbete kommer dessa frågor användas:  

 Vad säger dagens interna och externa regelverk om molntjänster inom 

krisberedskapsmyndigheters utvecklings- och testverksamheter? 

 På vilket sätt blir krisberedskapsmyndigheters utvecklings- och testverksamheter 

påverkade av att inte ha molntjänster?  

Dagens interna och externa regelverk ifrågasätter inte molntjänster utan sätter restriktioner på 

hur en krisberedskapsmyndighet får hantera deras information och vart de får vara lagrad, dessa 

restriktioner är främst baserade på kritisk data som personuppgifter eller sekretessbelagd 

information. Denna typ av information hanterar sällan utvecklings- och testverksamheter och 

skulle en sådan situation förekomma finns det resurser och rutiner för att hantera det, exempelvis 

genom att informationsklassa utvecklingsobjektet. Detta innebär att molntjänster är användbart 

hos en krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamheter, förutsatt att 

krisberedskapsmyndigheterna fortsätter med sina informationsanalyser och riskanalyser som 

idag utförs.  

Utvecklarna blir idag hämmade av att inte kunna använda molntjänster, de tillåts inte vara lika 

innovativa som dagens teknik erbjuder dem att vara. Att inte kunna skapa nya utvecklingsmiljöer 

och stänga ner dem direkt efter testningen av applikation är ett stort problem för utvecklarna. 

Trots det kan det förekomma konsekvenser med driftsättning av molntjänster som på sikt kan 

problematisera effektivitet hos utvecklarna i en krisberedskapsmyndighet.   

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning  
Denna studie har fokuserat på en specifik avdelning hos en krisberedskapsmyndighet och deras 

möjligheter att använda molntjänster. Därför hade en vidareutveckling på denna studie varit att 

studera en myndighet i helhet och möjligheterna att använda molntjänster inom hela 

myndigheten. Det hade varit intressant att genomföra denna studie i detta examensarbete men 

med brist på tid fick detta arbete lov att specificera sig på en avdelning i en 

krisberedskapsmyndighet, inte hela krisberedskapsmyndigheten. En ytterligare studie som är 

relevant och direktkopplad till denna studie är att ta fram en informationsklassningsmodell för 

molntjänster inom krisberedskapsmyndigheter.  
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7 Diskussion 
I diskussionskapitlet kommer resultaten som kommit fram under detta examensarbete att 

diskuteras. Det kommer att diskuteras kring syfte om möjligheterna att använda molntjänster 

inom en krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamheter. Det kommer också att 

diskuteras vad för problematik som förekommer vid avsaknad av molntjänster hos en 

krisberedskapsmyndighet.   

 

Detta examensarbete har analyserat och beskrivit möjligheterna att använda molntjänster på en 

krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamheter. Efter dokumentstudier och 

intervjuer kan det konstateras att det går att använda molntjänster hos 

krisberedskapsmyndigheters utvecklings- och testverksamheter genom informationsklassningar 

och riskanalyser som används kontinuerligt redan hos krisberedskapsmyndigheter. 

Alla krisberedskapsmyndigheterna måste följa krisberedskapsförordningen, vilket innebär att de 

har ett informationshanteringssystem som uppfyller de säkerhetskraven som ställs (läs: Kapitel 

2.5). MSB har utformat en informationsklassningsmodell för alla myndigheter att följa (läs: 

Kapitel: 2.6). Detta går att tolka som ett hinder för användandet av molntjänster hos en 

krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamheter, däremot finns det fördelar med att 

använda informationsklassningsmodeller för att finna möjligheter till molntjänster. Fördelen är 

att genom detta kan en krisberedskapsmyndighet presentera vad för typ av information som skall 

användas och hänvisa till hur information skall hanteras. Däremot måste 

krisberedskapsmyndigheter som hanterar kritisk data exempelvis, personuppgifter i molntjänster 

kontakta en molnleverantör som har sina datacenter i Europa. Är det ett företag med amerikansk 

bakgrund, som har sina datacenter lokaliserade i USA måste de följa Safe Harbor-principerna 

(läs: Kapitel: 2.6). Därför är det viktigt att poängtera ett förslag för krisberedskapsmyndigheter, 

som vill använda sig av molntjänster, att kontakta ett molnföretag som kan garantera att de följer 

dessa principer. Det är också viktigt att krisberedskapsmyndigheten tar fram rutiner om 

molntjänster inom verksamheten, detta för att skapa en större förståelse om molntjänster hos 

både utvecklarna och andra anställda.  

 

Däremot finns oron för dataintrång och implementering av trojaner hos 

krisberedskapsmyndigheter, dessa oroligheter borde existera oavsett molntjänster eller inte. Detta 

eftersom en verksamhet aldrig kan erbjuda en säkerhet som utesluter dessa risker, för att 

förebygga sådana risker borde krisberedskapsmyndigheten utforma mer kvalitativa rutiner om 

hur krisberedskapsmyndigheter minimerar dessa risker. Dessa oroligheter vid dataintrång och 

virus genom molntjänster tyder på att det saknas förtroende för molntjänster och dess säkerhet, 

något också tidigare studier hänvisar till. Informationen som placeras på molntjänster skall dock 

inte kunna förstöra för en krisberedskapsmyndighet och dess kärnverksamhet.  

 

I detta examensarbete har också problematiken som kan förekomma hos en 

krisberedskapsmyndighets utvecklings- och testverksamhet när utvecklarna inte använder sig av 

molntjänster studeras.  Ett problem som kan konstateras från intervjuerna är att utvecklarna inte 

får fria händer, de tillåts inte att vara lika innovativ i parallell till vad teknik idag erbjuder. Därför 

är det viktigt att förslå för myndigheter att införskaffa mer seminarium för att ge en större inblick 

om vad utvecklarna och testarna gör och vill kunna göra.  
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Bilagor 
Alla relevanta bilagor för detta examensarbete presenteras i detta kapitel  

 

Bilaga 1 – Informationsklassningsmodell   

Kravnivå Konsekvens Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet 

4 Säkerhets-

skydd 

En eller båda av följande 

konsekvenser: 

 Hot mot rikets säkerhet 

 Risk för terrorism 

Skada utifrån 

konsekvens om 

information förstörs 

Skada utifrån 

konsekvens om 

information 

ändras 

Krav på säker-

hetsskydd för 

konfidentialitet 

medför motsvarande 

kravnivå för 

spårbarhet 

3 Mycket hög 

 

En eller flera av följande 

konsekvenser: 

 Ekonomisk skada för Trafikverket 

motsvarande ≥15% av budget 

och/eller ≥100 Mkr 

 Stor/mycket stor påverkan på 

kvaliteten i verksamhetens leverans 

 Allvarlig personskada med 

bestående men/Dödsfall 

 Stor/permanent miljöpåverkan som 

skulle kunna bryta/bryter mot lagar 

och regler. Mycket hög/ohanterlig 

återställningskostnad i tid och 

pengar 

 Nationell/långvarig nationell medie-

uppmärksamhet, verksamhet 

ifrågasätts, aktualitet veckor 

och/eller stor/mycket stor påverkan 

för förtroendet från Trafikverkets 

intressenter 

 Bot eller sanktionsåtgärder från 

myndighet, avvikelse efterlevnad 

lag och standard hanteras av 

styrelsen (Lagbrott)/ Indragna 

tillstånd (Allvarligt lagbrott, fälld i 

domstol) 

Motsvarar konsekvenskriterier 4 och 5 

i Trafikverkets riskhantering 

(TDOK 2010:163) ver 3.0 

Vidare klassas samhällsviktig 

verksamhet och risk för grov 

kriminalitet eller sabotage som mycket 

hög. 

Allvarlig skada 

utifrån konsekvens 

om informationen är 

otillgänglig då 

behöriga behöver 

den. 

Allvarlig skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen är 

felaktig eller av 

dålig kvalitet. 

Mycket höga krav på 

Riktighet medför 

mycket höga krav på 

spårbarhet. 

Konfidentiell medför 

mycket höga krav på 

spårbarhet 

Allvarlig skada 

utifrån konsekvens 

om spårbarhet på 

informationen 

saknas. 

2 Hög 

 

En eller flera av följande 

konsekvenser: 

 Ekonomisk skada för Trafikverket 

motsvarande 5% - <15% av budget 

och/eller 50 Mkr - <100 Mkr 

 Betydlig påverkan på kvaliteten i 

verksamhetens leverans 

 Personskada med >14 dagars sjuk-

skrivning 

Kännbar skada 

utifrån konsekvens 

om informationen är 

otillgänglig då 

behöriga behöver 

den. 

Kännbar skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen är 

felaktig eller av 

dålig kvalitet. 

Kännbar skada 

utifrån konsekvens 

om spårbarhet på 

informationen 

saknas. 
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 Kännbar eller övergående 

miljöpåverkan som skulle kunna 

bryta mot lagar och regler. Påtaglig 

återställningskostnad i tid och 

pengar 

 Flera regionala medieuppmärk-

samheter, aktualitet dagar till 

veckor och/eller betydlig påverkan 

för förtroendet från Trafikverkets 

intressenter 

 Föreläggande från myndighet, 

avvikelse efterlevnad lag och 

standard hanteras av direktion 

(Förseelse) 

Motsvarar konsekvenskriterier 3 i 

Trafikverkets riskhantering 

(TDOK 2010:163) ver 3.0 

1 Bas 

 

En eller flera av följande 

konsekvenser: 

 Ekonomisk skada för Trafikverket 

motsvarande <5% av budget 

och/eller <50 Mkr 

 Försumbar/måttlig påverkan på 

kvaliteten i verksamhetens leverans 

 Personskada utan sjukskriv-

ning/med <14 dagars sjukskrivning 

 Försumbar, måttlig eller övergående 

miljöpåverkan som inte bryter mot 

lagar och regler. Försumbar/måttlig 

återställningskostnad i tid och 

pengar 

 Enstaka/lokal eller fåtal/ regional 

medieuppmärksamhet, aktualitet en 

till ett fåtal dagar och/eller 

försumbar/måttlig påverkan för 

förtroendet från Trafikverkets 

intressenter 

 Avvikelse efterlevnad lag och 

standard hanteras av chefer och 

övriga medarbetare (Moralisk 

avvikelse) /Påpekande från 

myndighet, avvikelse efterlevnad 

lag och standard hanteras av 

ledningsgruppen (Policy-avvikelse) 

Motsvarar konsekvenskriterier 1 och 2 

i Trafikverkets riskhantering 

(TDOK 2010:163) ver 3.0 

Lindrig eller ingen 

skada utifrån konse-

kvens om informa-

tionen är otillgänglig 

då behöriga behöver 

den. 

Lindrig eller 

ingen skada 

utifrån konse-

kvens om 

informationen är 

felaktig eller av 

dålig kvalitet. 

 

Lindrig eller ingen 

skada utifrån 

konsekvens om 

spårbarhet på 

informationen 

saknas. 
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Bilaga 2 – Temafrågor 
 

Molntjänster 

 
 Har det varit diskussioner om moln här på trafikverket?  

 Vad vill du ha ut via användningen av Cloud computing?  

 Finns det problem som skulle kunna förekomma vid användandet av cloud computing? 

 Vilka problem är det du upplever, på jobbet, just för att du inte har cloud computing?  

 Hur ser du på säkerhet på moln?  

 Har du någonsin känt att lagar står i vägen för er? 

 Om en utvecklare skall beställa en ny miljö, hur ser den processen ut då? 

 Kommer den problematiken som förekommer hos utvecklarna att de måste gå igenom en enorm 

process hos utvecklarna för att få en ny miljö, vid detta eventuella ”molnet”?  

 Vad skulle krävas för att Trafikverkets utvecklingsverksamhet skulle få ha molntjänster?  

 

Krisberedskapsmyndighet 

 
 Vad skulle krävas för att Trafikverkets utvecklingsverksamhet skulle få ha molntjänster?  

 Vilka lagar skall Trafikverket följa gällande Krisberedskap? Mer inriktat mot Cloud computing.  

 Är dessa lagar vitala att en hel myndighet följer? 

 Har du någonsin känt att reglerna eller lagar som begränsat dig som utvecklare? 

 Det finns ju flertal lagar som en myndighet skall följa rent teoretiskt, men i praktiken går det inte. 

Hur känner du kring det?   

 Vad är en krismyndighet för Trafikverket?  

 Hur väljer ni att tackla lagar på Trafikverket som är omöjliga att följa ordagrant, t.ex. 

Arkivlagen?  

 

Informationssäkerhet 

 
 Vem är det som klassar information som känslig 

 Vad är det för information som inte får lämna anläggningen?  

 Trafikverket har ju interna regler för hur man klassar information, något som är direkt kopplat till 

cloud computing i min mening. Hur ser du på det?  

 Som jag har förstått, så måste ni göra en informationsanalys när ni skall utveckla något nytt?  

 Vilka är det som klassar information på Trafikverket?  

 Som om utveckling- och test skulle göra en klassificering om moln, hur skulle det se ut?  

 Hur går tillväga för att klassa information?  
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Bilaga 3 – Utdrag av Intervju 1: Krisberedskapssamordnare 
 

Har det varit diskussioner om moln här på trafikverket?  

Jag vet inte faktiskt, det har med IT att göra.  

 

Vilka lagar skall Trafikverket följa gällande Krisberedskap? Mer inriktat mot Cloud 

computing.  

Hur vi skyddar och hanterar känslig information, Informationssäkerheten har hand om det. Mer 

försvarsrelaterat så är det säkerhetsskyddsdelarna som spelar roll. Det som har med rikets 

säkerhet att göra. Signalskydd, det står det vi ska ha kryptologiska funktioner för att hantera 

information mellan olika organisationer.  

 

Är dessa lagar vitala att en hel myndighet följer?  

Ja, det är det.  

 

Varför?  

Vi är en del av funktionalitet, som är där för att vi skall kunna hantera orostider. Vi måste kunna 

samverkan med andra verksamheten, vi måste kunna kommunicera på ett säkert sätt.  

 

Var är det molntjänster i Krisberedskapsförordningen sätter stopp?  

Säkerhetsskydd och signalskydd är det som kan sätta stopp. Allt handlar om hur man klassar 

information.  

 

Varför? 

Vid molntjänster måste vi ha kontroll där informationen är lagrade. Därför måste man klassas 

vilken information som man får ha lagrade där och vilken måste vara inom slutna system är 

viktigt att kolla upp vid användandet av molntjänster. Just eftersom vi tappar så mycket kontroll 

över att ge över information till någon som skall hantera den åt oss. 

  

Vad skulle krävas för att Trafikverkets utvecklingsverksamhet skulle få ha molntjänster?  

Någonstans lär man ändå fundera på vilken värde och vad som kan hända. Det skulle krävas en 

konsekvensanalys eller riskanalys. Allt i grunden är offentligt, och skall vi sekretesskydda 

någonting måste vi följa lagar som har blivit utsatta.  

 

Vad är det för information som inte får lämna anläggningen?  

Det har jag svårt att svara på, det är stora projekt som andra har hand om. Det är underhåll som 

hantera det.  

 

Vad är skillnaden mellan reglerna hos offentliga sektorer och hos en 

krisberedskapsmyndighet?  

De har olika förordningar att följa.   

 

Vem är det som klassar information som känslig?  

Förvaltaren av information.  Den får klassar vilken av information som är viktig att hantera.   
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Bilaga 4 – Utdrag av Intervju 2: Continuous delivery expert 
 

 Vad vill du ha ut via användningen av Cloud computing?  

Som utvecklare så är det först ekonomisk perspektiv, genom att visualiserar mjukvara. Vilket 

innebär att man kan köra multipla operativa och mjukvarusystem på en maskin. För en billig 

peng, både som tjänsteman och privatperson.  Det är framförallt molnleverantören som har satsat 

för att göra det så billigt och tillgängligt som möjligt.  

 

Hur ser du på säkerhet på moln?  

Ja, i det värsta, möjliga scenariot kan en hackare komma åt den underliggande infrastrukturen 

som sköter visualiseringen.  Och kommer hackaren åt det så är det som ha fysisk tillgång till 

enheten, vilket innebär att de kan få ut vad de vill från molnet. Men det är scenariot är 

osannolikt, i alla fall hos de mer seriösa molnleverantörerna. De mer seriösa molnleverantörerna 

har förmodligen isolerat den infrastrukturen så den inte är tillgänglig via Internet.  

 

Vilka problem är det du upplever, på jobbet, just för att du inte har cloud computing?  

Det mest typiska problemet en utvecklare här(Trafikverket) upplever är ett likande scenario; ”Jag 

utvecklare en applikation, nu vill jag testa den på en maskin, så nu får jag göra en beställning på 

en ny maskin.” Och så tar antal veckor innan maskinen är levererade.  Under dessa veckor kan 

man alltså inte testa applikationen och massa tid går till spillo. Så problemet är att man saknar 

självservice, det är det främsta problemet en utvecklare upplever.  Detta går ju dock att lösa 

internt också 

 

Typ som ett privat moln?  

Ja, exakt.  

 

Finns det problem som skulle kunna förekomma vid användandet av cloud computing?  

Ja, det finns system på Trafikverket som är så ihopsittande att om du skulle fråga projektledaren 

för dessa system om de vill flytta systemet till en molntjänst så skulle du få ett direkt nej.  Detta 

eftersom vissa system behöver integreras med andra system på Trafikverket för att fungera, och 

om ett system låg på en molntjänst samtidigt som den behövdes integreras med interna system 

skulle det krävas att den anslöt sig genom VPN(Virtual private network). Vilket på sikt skulle 

kosta Trafikverket mer eftersom driften skulle ta betalt för den som en vanlig server trots att det 

är en molntjänst. Eftersom den är ansluten genom VPN. Dessutom skulle inte ett system som var 

på molnet kunna använda Trafikverkets egna AD(Active Directory), där all viktig information 

om personer och maskiner på Trafikverkets nätverk existerar.  

 

Skulle du nöja dig med ett privat moln på Trafikverket?  

Privat moln är ju väldigt begränsat och jag är lite osäker om det skulle lösa självservice-delen 

eftersom det förmodligen skulle innebära att man måste beställa server varje gång man behöver 

testa en ny applikation.  Vilket innebär att problemet aldrig riktigt försvinner.  Dessutom blir det 

en väldigt stor kostnadsfråga; Man måste ju bedriva en helt ny infrastruktur om man skulle 

införskaffa ett privatmoln. Till skillnad från publika moln.  

 

Har du någonsin känt att reglerna eller lagar som begränsat dig som utvecklare? 

Det upplever man hela tiden. Rutiner för anskaffning för ny it-lösningar är något som kan vara 

problematisk. Detta innebär att en grupp samordnare av kvalificerade människor ska avgöra ifall 
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vi skall utveckla nytt eller håll kvar vid it-lösningen, vilket innebär att projektgruppen blir låst 

och får inte avgöra själva hur man skall uppnå den bästa lösningen.  

 

Har du någonsin känt att lagar står i vägen för er?  

Känslighet i data förekommer ibland, exempelvis personuppgifter. Men oftast tar projektledaren 

innan projektet startar fram rutiner för att man skall undvika och arbeta runt problemen vid 

lagarna.  

 

 

Förekommer det diskussioner om moln på trafikverket?  

Ja, det är en återkommande snackis i fikarummen.  Det är en önskan någonstans att saker ska 

vara lite flexibla som gör att det återkommer, sen samt att det är en intressant teknik vilket 

många tycker om att prata om.  

 

 

 

 

 

Bilaga 5 – Utdrag av Intervju 3: Enhetschef (Trafikverket Väg) 
 

Varför vill du ha Cloud computing på Trafikverket?  

Varje mässa eller konferens man åker på handlar uteslutande bara om Cloud. Eller nästan i alla 

fall. Och det stör mig att vi inte är med i matchen, vi är inte ens på bänken. Utan på bussen till 

matchen. Jag börjar se möjligheter som skulle förbättra vår verksamhet, men så har man det här 

stora täcket som myndighet som hämnar oss väldigt, i vårt innovativa tänk. Vi kan inte vara 

innovativa, vi sitter i en låsning i ett gammalt tänk. Som gör att vi blir ineffektiva, vi hänger inte 

med i den takt som marknaden erbjuder oss att göra.  

 

Har det varit mycket diskussioner om Cloud?  

Diskussionen är inte ens öppen, det finns ingen som driver den frågan. Det fick mig att fundera, 

så jag skickade ut ett seminarium till alla som preminerar på IT-folket(Mailgrupp). Då fick jag 

direkt en kommentar från IT-arkitekturerna att det var redan bestämt att Trafikverket inte skall 

ha Cloud computing. Vilka har bestämt det undrade jag? Klart det finns teoretiska hinder men 

det finns förmodligen också lösningar till problemet. Så jag ställde frågor till IT-styrning om 

vilka riktlinjer som finns för Cloud computing, då fick jag svaret att det inte finns några riktlinjer 

men att de skulle sätta in några konsulter för att ta fram riktlinjer för det. Detta var för ett år och 

jag fortfarande inte hört något.  Det finns ingen drivkraft för Cloud.  

 

Menar du från Trafikverkets sida? 

Ja, det är ingen som äger frågan. Molnet eller inte, mycket är det så att vi från utveckling-sida 

som ser saker tidigare än andra avdelningar. Hur saker kan bli mycket snabbare och billigare vid 

molnet. Men eftersom det inte finns någon riktlinje för Cloud så finns det inget svar på frågorna 

jag ställer om molnet.  

 

Det finns ju flertal lagar som en myndighet skall följa rent teoretiskt, men i praktiken går 

det inte. Hur känner du kring det?   
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Självklart är det så, vi följer inte alla lagar till punkt och prickar. Men de flesta lagar följer vi, de 

som är viktiga.  

 

Om en utvecklare skall beställa en ny miljö, hur ser den processen ut då?  

Bara behöriga som kan beställa miljöer, så vem som helst kan inte beställa en miljö. Man skall 

skriva en kravspecifikation först om varför man vill ha, sen bestämmer de på andra sidan vad du 

skall få. Även om du vill ha en fysisk miljö så kanske du får en virtuell miljö, du äger alltså inte 

ens fråga när du skall beställa en ny miljö, till ditt egna projekt.   

 

Trafikverket har ju interna regler för hur man klassar information, något som är direkt 

kopplat till cloud computing i min mening. Hur ser du på det?  

Ja, det såklart det finns det. Men det är svårt att kolla på det så där, allt handlar om rutiner inom 

verksamheten. Om det skulle bli aktuellt med Cloud computing får man ju som verksamhet 

komma fram med rutiner.  

 

Tror du det är ett föråldrat tänk som sätter stopp för Cloud computing?  

Det är svårt att svara på, däremot så upptäckte jag när jag började ställa frågor om cloud 

computing att det inte fanns någon kompentens om det. Ingen var intresserad eller kunnig om 

just Cloud.  

 

Hur ser du på säkerheten på Trafikverket?  

Om man tittar på nivåerna av säkerhet här på Trafikverket så kommer försvarshemligheter och 

bankväsenden förmodligen högst medan vi på utvecklingen ligger ganska långt ner. Så om 

Microsoft exempelvis, lyckas leverera moln till massa bankväsenden i Europa så duger det för 

oss.  

 

Som jag har förstått, så måste ni göra en informationsanalys när ni skall utveckla något 

nytt?  

 

Ja, det måste vi göra. Informationssäkerhetsavdelningen gör detta varje gång vid start av ett nytt 

projekt där vi presenterar vad vi ska göra och hur vi gått tillväga för att lösa vissa konflikter.  

 

Så den processen förändras inte, även fast man har moln?  

Nej, det gör den ju inte.  
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Bilaga 6 – Utdrag av Intervju 4: Informationssäkerhetspecialist 
 

Vilka är det som klassar information på Trafikverket?  

Det mest av jobbet sker i informationssäkerhetsanalys, som är arbetsprocess. Där man väljer ett 

avgränsat analysobjekt som man tittar på en etablerad kontext, vilka aktörer och vilken 

information som den innefattar. Sen gör man en informationsklassificering med den fyra 

nivåer(Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet & Spårbarhet).   Då är det ofta en förvaltning 

ihop med en verksamhet som gör klassificeringen.  

 

Som om utveckling- och test skulle göra en klassificering om moln, hur skulle det se ut?  

I detta sammanhang skulle de få ett utvecklingsverktyg, eller flera verktyg som skulle ingå i 

analysen. Där blir ju koden i sig informationsobjektet, så får man titta på den koden; Hur viktigt 

är det att koden är rätt, hur konfidentiell är koden, hur viktigt är att koden är tillgängligt och hur 

spårbar koden är.  Koden är ju oftast inte konfidentiell eftersom Trafikverket inte är en 

vinstdrivande verksamhet.  

 

Men då menas det att mesta delen av kod är offentlig?  

Ja, är det ingenting som kommit upp på penetrationstest eller något sekretessbelagt som 

vi(Trafikverket) är tvungna att följa inom vissa paragrafer så är koden öppen för allmänheten.   

 

Tillgängligheten då?   

Att en utvecklare behöver vänta två dagar på att få testa sin kod kommer ju väcka ett enda strå i 

ett ögonbryn om man drar det med i parallell till annat som Trafikverket gör som verksamhet.  

 

Hur väljer ni att tackla lagar på Trafikverket som är omöjliga att följa ordagrant, t.ex. 

Arkivlagen?  

Dokument är ju lättare att följa att spara och arkiverar, däremot så är t.ex. databas och 

information i realtid en slags information som förändras hela tiden och blir därför mycket svårare 

att arkivera.  Sen är jag inte riktigt rätt person att svara på denna fråga.  Men många lagar inte är 

skapade med IT i åtanke.  

 

Har det varit diskussioner om moln här på trafikverket?  

Det pratas väl, på Trafikverket följer vi en standard som bygger på ISA95, där man byggt upp 

den på 4 olika nivåer. Den strategin säger att vilka nivåer som skall ha en egen regi, där t.ex. att 

tågledningssystemet inte får ligga i molnet. Men den säger inte att man inte får skapa 

tågledningssystemet i molnet.  

 

Vad skulle krävas för att få cloud computing på utveckling- och testverksamheterna?  

Då måste man vara mer specifik, t.ex. kan jag använda molntjänster för att testa 

realtidsoperationer? Då blir svaret nej.  Man måste dela upp utveckling- och testverksamheterna 

och gå mer in på detalj; vad är det för produkt som man testar och utvecklar?   Sen har vi 

diskussionen; Vad händer att om någon gör ett hackingsintrång på en testmiljö så kan man ju 

göra sig till admin på den datorn och sedan komma åt produktionstest eller sprida trojaner.  Sen 

måste man kolla på sourcing-prövningen och samrådsprocessen som mer eller mindre avgöra 

ifall man får använda sig av moln.  
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Skulle det lösa någonting ifall man använde sig av en hybrid molntjänst, dvs. vissa saker på 

ett publikt moln och mer känsliga saker på ett privatmoln?  

Jag vet tyvärr inte om vår infrastruktur klarar av det där idag. Då är det först viktigt att man 

definierar vad som skall ligga privat och att man inte utsätter produktion och produktionstest för 

risker om man kopplar upp sig på molnet.  

 

Om man lyckas isolera produktionstest och produktion från test och utveckling?  

Om det blir aktuellt så måste man kolla på själva koden och dess säkerhet, då blir koden en 

informationsobjekt. Då måste kolla vad just denna kod har för betydelse för verksamheten, man 

kan inte dra en generell slutsats på all slags kod.   

 

Bilaga 7 – Utdrag av Intervju 5: IT-säkerhetskoordinator 
 

Har det varit mycket diskussioner om Cloud?  

Det har varit diskussioner där vi diskuterar fram riktlinjer och eventuell typ av ”moln”. Största 

behovet är dock inte ett ”moln” (enl. NIST definition) utan en intern arbetsyta där du kommer att 

kunna utbyta information med andra internt-externt på ett flexibelt sätt.  Vi måste kunna erbjuda 

ett bättre alternativ till de molntjänster som finns idag som även uppfyller Trafikverkets behov 

som myndighet. 

 

Kommer den problematiken som förekommer hos utvecklarna att de måste gå igenom en 

enorm process hos utvecklarna för att få en ny miljö, vid detta eventuella ”molnet”?  

Ja, det där vet jag inte faktiskt.  Det stökiga är att vi inte får leka företag som myndighet, det som 

är attraktivt för ett företag behöver inte alltid vara bra för en myndighet.  

 

Vad är en krismyndighet för Trafikverket?  

En krisberedskapsmyndighet har tillsammans med andra krisberedskapsmyndigheter delat upp 

samhällstjänster emellan varandra. Trafikverket har ansvaret för att transporter (järnvägar och 

vägar) skall fungerar vid en krissituation.  Detta innebär att de primära vid transporter skall 

fungera när samhället är i kris, vilket gör att vi som myndighet måste ta ansvar vid transporter 

och inte förlita oss på andra myndigheter. Mycket av detta kommer att bli ännu mera tydligt 

2016 då regeringen valt att höja beredskapen och bygga upp ett statligt intranät (SGSI). 2017 

kommer dessutom en ny säkerhetsskyddslag.  

 

Hur går tillväga för att klassa information?  

För att rulla igång processen måste man först ha finansiering, efter det går det vidare till ett 

samråd (IT-samråd). IT-samrådet är uppdelat i två olika etapper. Den ena är ”Go or no go”, där 

man berättar vad man vill göra och utifrån det får man antingen ett ja eller nej. Efter det måste 

man göra en informationsklassning, en informationsklassning ingår i flera steg. Allting handlar 

om att gå igenom IT-samrådet och informationsklassningen innan man får göra något.  

 

Vad skulle krävas för att Trafikverkets utvecklingsverksamhet skulle få ha molntjänster?  

För att det ens skall kunna övervägas skall informationen som man önskar lägga i en molntjänst 

klassas i ”basnivå 1” och en ”Ej begränsad”- Konfidentialitetsnivå. Det handlar om att vi som 

krisberedskapsmyndighet exempelvis inte kan förlita oss på vemsomhelst om informationen är 

viktigt för oss. Detta innebär att vi inte kan köra våra ledningssystem på molntjänster, för då 

förlitar vi oss på ett externt företag, och det kan vara svårt att skapa det förtroendet. Ett 
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molnföretag kan gå i konkurs eller dylikt vilket skulle resultera i att vi inte kan styra 

tågledningssystemet. Detta får inte hända.  När det kommer till dessa nivåer (basnivå 1 och ej 

begränsa”) så kan vi acceptera att vi inte har full koll på att koden är tillgänglig, spårbar eller 

riktig.  Detta innebär att så fort vi exempelvis går ut på Internet för att hämta upp en kod från 

någon annan så har vi inte kontroll vid varje tillfälle på vad koden gör som vi länkar in. De kan 

ha infört okänd eller oönskad funktionalitet.  

 

Man har det inte med rutiner att göra?  

Ja, både ja och nej.  Hur menar du med rutiner?  

 

Jag menar t.ex. med TFS så får man kontroll på vem som har checkat in koden 

Ja, fast det finns ju även buggar på TFS.  Men det fungerar för basnivå 1 och ”ej begränsad”-

nivån.  Jag tror att det vi kommer att utveckla i framtiden kommer vara inhouse och unikt för 

Trafikverket vilket innebär att det i grunden är viktigt för Trafikverkets kärnverksamhet. Det 

som andra företag kan utveckla åt andra, och som Trafikverket behöver, kommer vi säkerligen 

köpa. Detta eftersom Trafikverket ska vara en renodlad beställare.  
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Bilaga 8 – Ändringsbegäran 

 
 


