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Sammanfattning: 

Denna studie undersöker hur svenska myndigheter bör tänka för att uppnå en stabil driftlösning 

vid distribuering av webbaserad krisinformation med hjälp av molntjänster. Resultatet är fyra 

faktorer som myndigheter kan använda sig av och ta hänsyn till för att uppnå detta. Resultatet 

uppnås genom intervjuer med yrkesverksamma personer inom området, både från myndigheter 

och privata företag, för bringa flera perspektiv på forskningsfrågan. Faktorerna härleds därefter 

från intervjuerna med en induktiv ansats för att sedan testas med en deduktiv ansats mot tidigare 

forskning som lyfter upp tio utmaningar vid införande av molntjänster hos myndigheter. För att 

bekräfta sin relevans och funktion testas sedan faktorerna i en historisk fallstudie av ett fall där 

ett falskt VMA-larm utlösts i Stockholm sommaren 2017. 
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Abstract: 

This study examines what Swedish authorities should consider in order to achieve a stable 

operational solution when distributing web-based crisis information using Cloud Computing. 

The study results in four factors that authorities can use and take into account in order to achieve 

this. The result is achieved through interviews with professionals, both from private and public 

sectors, to bring multiple perspectives on the topic. The factors derive from the interviews with 

an inductive approach and then tested with a deductive approach to a previous research that 

highlights ten major challenges facing governments in implementing Cloud Computing. To 

confirm their relevance and function, the factors are then tested in a historical case study of a 

case where a false important notice to the public (VMA) was sent in Stockholm in the summer 

of 2017. 

 

Key-words: 

cloud computing, cloud, cdn, content delivery network, crisis information, crisis 

communication, network congestion, availability, authorities, public sector 

  



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Motiv och Problembeskrivning ........................................................................................ 1 

1.3 Syfte och forskningsfråga ................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsning ..................................................................................................................... 4 

1.5 Kunskapsintressenter ........................................................................................................ 5 

2 Teori ........................................................................................................................................ 6 

2.1 Begreppsdefinitioner ........................................................................................................ 6 

2.1.1 Krissituation .............................................................................................................. 6 

Samhällskris ................................................................................................................... 6 

Organisatorisk kris ......................................................................................................... 6 

2.1.2 Krisinformation ......................................................................................................... 6 

2.1.3 Lager av infrastruktur för kommunikation över Internet .......................................... 7 

2.1.4 Överbelastning........................................................................................................... 7 

2.1.5 Relevanta nätverksarkitekturer .................................................................................. 8 

Traditionell client/server arkitektur (in-house) .............................................................. 8 

Cloud Computing ........................................................................................................... 9 

Content Delivery Network ........................................................................................... 10 

2.2 Tidigare forskning .......................................................................................................... 11 

2.2.1 Forskning om krisinformation ................................................................................. 12 

Extern krishantering och kommunikation .................................................................... 12 

Intern krishantering och kommunikation ..................................................................... 12 

2.2.2 Särimner .................................................................................................................. 13 

2.3 Teoretisk grund............................................................................................................... 14 

3 Forskningsstrategi och Metod ............................................................................................... 17 

3.1 Forskningsstrategi .......................................................................................................... 17 

3.1.1 Fallstudie ................................................................................................................. 17 

3.1.2 Motivering av fall .................................................................................................... 18 

3.2 Forskningsparadigm ....................................................................................................... 18 

3.3 Metodval ......................................................................................................................... 19 

3.3.1 Intervjuer ................................................................................................................. 19 

3.3.2 Dokument ................................................................................................................ 21 

3.4 Dataanalys ...................................................................................................................... 22 

3.4.1 Forskningsansats ..................................................................................................... 22 



 

 

3.4.2 Analysprocess .......................................................................................................... 22 

Härledning av faktorer.................................................................................................. 22 

Verifiering av faktorer .................................................................................................. 23 

Tillämpning av faktorer ................................................................................................ 23 

4 Presentation av intervjuer ...................................................................................................... 24 

4.1 Krisinformation.se och molnleverantörens tekniska lösningar ...................................... 24 

4.2 Krisinformation .............................................................................................................. 24 

4.3 Risker.............................................................................................................................. 25 

4.3.1 Säkerhetsrisker ........................................................................................................ 25 

4.3.2 Riskanalys ............................................................................................................... 26 

4.4 Kontroll och ansvar ........................................................................................................ 26 

4.5 Kontinuitetsplanering och rådighet ................................................................................ 27 

4.6 Alternativa lösningar ...................................................................................................... 28 

4.7 Outsourcing .................................................................................................................... 29 

4.8 Tekniker.......................................................................................................................... 30 

5 Analys .................................................................................................................................... 32 

5.1 Viktiga faktorer utifrån intervjuer .................................................................................. 32 

5.2 Jämförelse av faktorer mot teoretisk grund .................................................................... 34 

5.3 Beskrivning av Falska Fredrik ....................................................................................... 36 

5.3.1 Händelseförlopp ...................................................................................................... 36 

5.3.2 Myndigheternas webbsidor ..................................................................................... 37 

Polisen.se ...................................................................................................................... 38 

SOSAlarm.se ................................................................................................................ 38 

MSB.se ......................................................................................................................... 38 

5.4 Viktiga faktorer i fallet Falska Fredrik ........................................................................... 38 

6 Avslutande del ....................................................................................................................... 41 

6.1 Slutsats............................................................................................................................ 41 

6.2 Diskussion ...................................................................................................................... 42 

6.3 Reflektioner kring studien .............................................................................................. 43 

6.4 Vidare forskning ............................................................................................................. 44 

7 Källförteckning ...................................................................................................................... 45 

8 Bilagor ................................................................................................................................... 51 



 

1 

1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs den övergripande bakgrunden och problematiken som studien utgår 

ifrån. Först beskrivs helheten och kontexten av problematiken tillsammans med konkreta hän-

delser som påpekar den problematik studien behandlar. Vidare görs sedan avgränsningar för att 

rama in ett tekniskt fokus i problematiken. Kapitlet avslutas med att relevanta kunskapsintres-

senter av resultatet identifieras. 

1.1 Bakgrund 

År 2015 tog den svenska regeringen beslut om att Sveriges totalförsvar ska upprustas 

(Regeringskansliet, 2015). Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap [MSB] (2016) beskriver att som en del av totalförsvarets upprustning så blir det 

avgörande att kommunikation mellan bland annat allmänheten och staten fungerar bra. De 

menar att öppen, samordnad och korrekt krisinformation stärker samhällets trovärdighet och 

förebygger otydligheter samt motverkar ryktesspridning. Detta leder bland annat till ett krav på 

förbättrad robusthet och redundans i IT-infrastrukturen för möjliggörande av internet-

kommunikation vid krissituationer (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

Denna problematik kan även påvisas i flera konkreta händelser som skett den senaste tiden där 

överbelastning av myndighetshemsidor har uppstått. Samtidigt är Cloud Computing (Cloud), 

på svenska även kallat moln eller molntjänst, en teknik som möjliggör elastisk kapacitet genom 

att möjligheten ges att köpa utrymme vid behov istället för att stå för konstant ägande och 

hantering av hårdvaran själv (Armbrust m.fl., 2010). Cloud med dess teknik för lastbalansering 

maximerar tillgängligheten av resurser och reducerar mängden driftstopp som kan påverka en 

verksamhet (Chaczko, Mahadevan, Aslanzadeh & Mcdermid, 2011). Cloud anses på så sätt 

transformera en stor del av IT-industrin och beräknas fortsätta växa i sitt användande (Armbrust 

m.fl., 2010; El-Gazzar, 2014; Zhang, Cheng & Boutaba, 2010). 

1.2 Motiv och Problembeskrivning 

Brister i tillgängligheten av samhällsviktiga offentliga webbplatser i händelse av en kris-

situation har av Post- och Telestyrelsen, PTS, identifierats som ett ökande problem 

(Vetenskapsrådet, 2018). Detta har även bekräftats vid övningen TELÖ 17 (Vetenskapsrådet, 

2018) vars syfte var att öka sektorn för elektronisk kommunikations förmåga att stödja 

Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap (Post- och telestyrelsen [PTS], 

2018a). Bristerna påvisades tydligt för det svenska samhället under ett falskt VMA-larm som 

sändes ut i Stockholmsområdet i början av juli 2017 (MSB, 2017a). Under sändningen av larmet 
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blev flera myndighetssidor överbelastade och därmed helt otillgängliga för att nå ut med in-

formation om vad som hände, vilket i sin tur visade sig skapa stor frustration hos allmänheten 

(MSB, 2017a, 2017b). Utifrån en vanligt förekommande benämning på denna händelse, exem-

pelvis av Aftonbladet (2017a), kommer den vidare i denna studie refereras till som Falska 

Fredrik. 

 

Det finns även flera andra exempel på tillfällen där samhällsviktig information blivit otillgäng-

ligt på myndighetssidor på grund av överbelastning. Några av dessa är bland annat; Val-

myndighetens hemsida som blev otillgänglig på grund av högt besökarantal under valet 2018 

(TT, 2018), Trafiken.nu som blev otillgänglig under en snöstorm i december 2009 (Persbo, 

2009) och Skatteverkets hemsida som blev otillgänglig i samband med att det öppnades för e-

deklarering i mars 2016 (Sommerstein, 2016). Ytterligare ett exempel på ett tillfälle där en 

myndighetshemsida blivit otillgänglig beskrivs av MSB (2016) där en överbelastningsattack 

som gjordes mot det amerikanska bolaget DynDNS i oktober 2016 ledde till att hemsidan 

Krisinformation.se, som MSB förvaltar, blev helt otillgänglig under en kort period. Syftet med 

Krisinformation.se är att förmedla bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga 

till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris (MSB, 2017d, 2018b). 

 

Alla dessa exempel belyser den problematik som finns i att hålla samhällsviktig information 

tillgänglig för medborgare under omständigheter där en stor del av befolkningen under en kort 

tidsperiod vill nå viktig information samtidigt från svenska myndigheters hemsidor. I alla dessa 

exempel har information blivit otillgänglig samtidigt som infrastrukturen i övrigt fortfarande 

varit helt intakt. Händelserna har skett både då medborgare efterfrågat information och över-

belastning uppstått, men även när otillgängligheten berott på andra faktorer som till exempel 

överbelastningsattacken mot webbtjänsteleverantören till den myndighetshemsida som 

nämndes tidigare (MSB, 2016).  

 

Ett typexempel på en situation där tillgängligheten av information blir extra viktig för myndig-

heter är i händelse av kris och bekräftad krisinformation behöver kommuniceras ut till 

allmänheten. En krissituation för samhället kan till exempel vara en naturkatastrof, en terror-

attack eller ett större strömavbrott (Krisberedskapsmyndigheten, u.å.). Coombs (2007) 

beskriver att i en händelse av en sådan kris uppstår ett behov från allmänheten att få information 

om vad som hänt. Han säger även att osäkerheten i en kris skapar stress, vilket gör att det blir 

viktigt att snabbt nå ut med viktig information. Det är därmed oerhört viktigt för ansvariga 

kommunikatörer att ha informationen tillgänglig så fort som möjligt och samtidigt bibehålla 

tillgängligheten oavsett hur stor efterfrågan är eller hur länge den efterfrågas. 

 

I händelse av en skarp krissituation är det även tänkbart att påfrestningar och belastning på 

myndighetshemsidor med relevant information blir ännu större än de som nämns i exemplen 

ovan. Om inte tillgängligheten då kan upprätthållas blir det väldigt svårt för allmänheten att ta 

del av pålitlig information. MSB (2016) skriver även att om Krisinformation.se inte är 

tillgänglig så hänvisar de till sociala medier som exempelvis Facebook eller Twitter för att nå 
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ut med informationen istället. På samma sätt beskriver Vetenskapsrådet (2018) att Stockholms 

stad främst kommunicerar via stadens webbplats vid kris men att sociala medier används som 

förstahandsval om deras webbplats drabbas av tekniska problem.  

 

En problematik som kan uppstå med detta är att pålitligheten kan reduceras, dels för att mediet 

som används inte ägs och kontrolleras av myndigheten själv men även av att kommentarer från 

andra användare kan skapa rykten baserat på antaganden, åsikter eller falsk information. Detta 

bekräftas också av Försvarsmakten och MSB (2016) som tidigare nämnts. Ett sådant scenario 

skedde exempelvis vid terrordådet på Drottninggatan 2017 där delar av informationen som 

spreds på sociala medier var obekräftade uppgifter vilka senare visade sig vara felaktiga 

(Regeringskansliet, 2017b). Därför bör det anses vara extra viktigt att kunna garantera 

tillgängligheten av krisinformation från de källor som ägs av myndigheterna själva för att bättre 

kunna upprätthålla pålitligheten. 

 

Samtidigt som det finns en tydlig problematik kring tillgängligheten av krisinformation så 

nämns det sällan vilka preventiva åtgärder som skall vidtas för att i framtiden förbättra 

tillgängligheten vid en liknande händelse. Cloud är, som nämnts tidigare, en snabbt växande 

teknik vars syfte bland annat är att hantera stora mängder datatrafik vid behov och dessutom 

till en lägre kostnad (Armbrust m.fl., 2010), vilket i teorin borde vara en potentiell lösning på 

den befintliga problematiken som beskrivs. Det råder dock fortfarande en viss förvirring kring 

vad Cloud exakt är för något och vad dess användningsområde är (Armbrust m.fl., 2010).  

 

Förvirringen konkretiseras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i en artikel där de 

poängterar att “molntjänster är en nödvändig del av välfärdens digitalisering” (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2019a, första stycket) och att det råder stor osäkerhet kring 

rättsfrågorna med användning av Cloud. Det leder enligt SKL (2019a) till en uppbromsning av 

digitaliseringen och att det läggs för mycket tid på tolkning och analys istället för praktisk nytta 

av användning. SKL (2019b) beskriver vidare i ett tillhörande ställningstagande att nyttjandet 

av marknadsdrivna Cloud-tjänster, även med ägandeskap utanför Sverige, är en nödvändig del 

av digitaliseringen. Användningen av Cloud blir därmed viktig i utvecklingen för att kunna 

möta framtidens välfärdsutmaningar då förutsättningarna för att klara av dem med egna it-

resurser är otillräckliga. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

För att bemöta den problematik som beskrivs i 1.2, att myndigheter på ett bättre sätt behöver 

kunna garantera tillgängligheten av krisinformation i händelse av kris, krävs ett val av en 

lämplig underliggande IT-infrastruktur för att webbsidor ska tåla de momentant höga belast-

ningar som kan uppstå vid förmedling av krisinformation. 
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Syftet med denna studie är därmed att reda ut vilka faktorer som är viktiga för myndigheter att 

ta hänsyn till för att uppnå en stabil distribuering av webbaserad krisinformation med moln-

lösningar. 

 

Detta resulterar i följande forskningsfråga: 

• Vilka faktorer är viktiga för en myndighet att ta hänsyn till för att uppnå en stabil 

driftlösning vid distribuering av webbaserad krisinformation med hjälp av Cloud 

Computing? 

1.4 Avgränsning 

Krishantering och kriskommunikation är ett stort område och kan förhållas till och utföras på 

olika sätt (Coombs, 2007; Johansen, Aggerholm & Frandsen, 2012; Pearson & Clair 1998). 

Denna studie fokuserar på tillgängligheten av krisinformation på myndigheters hemsidor och 

tekniker relaterade till dessa. I och med detta görs avgränsningar i studien för att den ska 

bibehålla sitt fokus. 

 

Eftersom krisinformation kan distribueras på olika sätt, till exempel genom webb, tv, radio eller 

andra medier (MSB, 2018a), så är studien begränsad till enbart kommunikation av kris-

information som görs via det publika Internet på webbsidor tillhörande svenska myndigheter. 

Inom detta belyses inte informationsinnehåll, informationsflöden eller andra organisatoriska 

förutsättningar för distribueringen av krisinformationen. Ekonomiska förutsättningar kommer 

inte heller att tas i beaktning då det anses vara för komplext och föränderligt, inte minst med 

hänsyn till att upphandlingar måste göras för myndigheter.  

 

Studien gör även vidare begränsningar inom de tekniska aspekterna. Inom detta kommer det 

enbart att fokuseras på slutpunkten för kommunikation med hjälp av det publika Internet. Detta 

innebär att studien bortser från lagren för passiv infrastruktur (se beskrivning i 2.1.3 och figur 

1) samt nätverksuppkopplingen och dess bandbredd (se avsnitt 2.1.4). Istället fokuseras det 

enbart på webbservrarnas kapacitet, tillgänglighet och pålitlighet i lagret för aktiv utrustning. 

Vidare kommer även Cloud refereras till utifrån tjänsten Infrastructure as a Service och inte 

utifrån de andra tjänstemodellerna som beskrivs i 2.1.5. 

 

Sist kommer studien primärt fokusera på överbelastning som beror på datatrafik från riktiga 

besökare och sekundärt diskutera överbelastningsattacker som Distributed Denial of Service 

(DDoS). Skälet till detta är främst att sådana grundar sig i riktade attacker från en angripare 

som har för avsikt att göra tjänsten otillgänglig, medan studiens primära fokus är trafik från 

vanliga användare där det inte finns någon sådan avsikt utan det enbart blir ett oönskat resultat 

på grund av en stor samtidig anstormning.  
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1.5 Kunskapsintressenter 

I och med att studien har en utgångspunkt i krisinformation är de primärt identifierade 

kunskapsintressenterna myndigheter som behöver nå ut med krisinformation via sina webb-

sidor. Detta kan till exempel vara MSB, Polisen, SMHI, Länsstyrelsen eller annan myndighet 

som behöver nå ut med viktig information i händelse av kris. För dessa myndigheter kan 

resultatet av denna studie användas som vägledning i hur de kan uppnå en stabil driftlösning 

med hjälp av Cloud Computing.  

 

På en högre nivå kan även resultatet av studien generaliseras och därmed ligga i intresse för 

andra myndigheter. Det kan vara myndigheter som via sina webbsidor behöver nå ut med annan 

samhällsviktig information vid tillfällen där en momentant hög efterfrågan av informationen 

från allmänheten råder. Exempel på en sådan myndighet är Valmyndigheten vars hemsida under 

valet 2018 blev överbelastad då intresset att följa valresultatet var högt (TT, 2018), eller Skatte-

verket vars hemsida blev överbelastad vid deklareringsperioden 2016 då många samtidigt 

försökte e-deklarera (Sommerstein, 2016). 

 

Slutligen så bör även resultatet av denna studie ligga i intresse för vidare forskning inom 

området, bland annat då det finns mycket begränsad tidigare forskning om distribuering av 

webbaserad krisinformation (se avsnitt 2.2).  
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2 Teori 

I detta kapitlet redogörs först viktiga begrepp som används i studien för att bringa förståelse av 

dess användning och kontext. Detta följs av en beskrivning om tidigare forskning inom närlig-

gande områden. Sist presenteras den teoretiska grund som används i analysdelen av studien. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Krissituation 

En krissituation är ett begrepp som har många olika definitioner beroende på från vilket 

perspektiv och i vilken kontext det används i. För att referera till begreppet i denna studie delas 

det upp i två delar och baseras på två olika definitioner.  

Samhällskris 

Enligt Krisberedskapsmyndigheten [KBM] (u.å., s. 3) definieras en kris, även kallat kris-

situation, som när något hotar grundläggande funktioner och värden i samhället. De beskriver 

att det kan vara en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. En viktig samhälls-

funktion i sin tur beskrivs av MSB (2011, s. 10) som en “samhällsviktig verksamhet av sådan 

betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara 

för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande 

värden”. Detta innebär att en krissituation inte enbart uppstår i händelse av krig utan kan uppstå 

vid andra typer av samhällskritiska situationer som till exempel terrorism, extrema natur-

händelser, väderhändelser eller tekniska kollapser (KBM, u.å.). Detta kommer vidare att 

refereras till som en samhällskris i denna studie.  

Organisatorisk kris 

En krissituation kan även definieras utifrån en organisations perspektiv. Enligt Hermann (1972, 

s. 187) definieras begreppet ur en organisations perspektiv utifrån tre olika faktorer: 

(1) Det råder ett hot mot organisationen att uppnå ett eller flera av sina mål. 

(2) Det finns endast en kort tid att fatta beslut på innan situationen förändras totalt. 

(3) Situationen uppstår som en överraskning för ansvariga. 

 

Denna typ av krissituation kommer vidare att refereras till som en organisatorisk kris i denna 

studie. 

2.1.2 Krisinformation 

När det uppstår en samhällskris kan det finnas viktig information, krisinformation, som 

myndigheter eller andra aktörer behöver nå ut med till medborgarna. Ett exempel på detta är ett 
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VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA sänds ut av SOS-Alarm (MSB, 2017d) och 

är ett varningssystem som används för att nå ut med krisinformation till allmänheten vid 

samhällskriser (MSB, 2018c). Agarwal och Agarwal (2011) beskriver att för denna typ av 

information finns det flera viktiga faktorer, bland annat tillgänglighet och pålitlighet. Tillgäng-

lighet innebär att informationen ska vara nåbar för användaren på ett lämpligt och oavbrutet 

sätt närhelst användaren är i behov av den. Pålitlighet innebär att det meddelande som skickats 

från en avsändare garanteras vara samma meddelande som når mottagaren och ingen förändring 

sker på vägen (Agarwal & Agarwal, 2011). För distribuering av denna typ av information finns 

det olika informationstjänster, i form av både hemsidor och applikationer där informationen 

kan presenteras för medborgarna (MSB, 2018a). 

2.1.3 Lager av infrastruktur för kommunikation över Internet 

Vetenskapsrådet (2018, s. 9) beskriver att flera olika lager i infrastrukturen behövs för att slut-

användaren ska kunna nyttja tjänster över det publika Internet. Dessa lager illustreras i figur 1 

och är primärt uppdelade i två olika typer av infrastrukturer. Aktiv infrastruktur beskrivs som 

den infrastruktur som ligger närmast användaren och som går att ändra på med till exempel val 

av leverantörer och teknik. Passiv infrastruktur beskrivs som den infrastruktur som är fast och 

statisk som till exempel telemaster, rör med fiberkablar och liknande. 

Figur 1: Infrastrukturens lager 

(Källa: Vetenskapsrådet, 2018) 

2.1.4 Överbelastning 

Även om infrastrukturen kan upprätthålla internetuppkopplingen vid en krissituation så måste 

även webbservrarna ha tillräcklig kapacitet för att kunna garantera tillgänglighet vid hög 

belastning.  
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Abdelzaher och Bhatti (1999, s. 485) beskriver att när en stor mängd samtidiga förfrågningar 

görs mot en server kan serverns svarstid drastiskt försämras och antalet anslutningsfel snabbt 

öka, vilket i sin tur kan leda till att klienten uppfattar tjänsten som otillgänglig. Enligt dem är 

en benämning för detta överbelastning. Överbelastning beskrivs kunna bero på två olika saker, 

antingen uppfyllnad av processorkraften hos servern eller uppfyllnad av bandbredden i 

nätverksuppkopplingen till servern. Vidare beskriver de att det även finns flera olika tekniker 

för att undvika överbelastning av en server, varav en är att fördela ut belastningen över flera 

separerade servrar för att dela upp arbetsbördan (Abdelzaher & Bhatti, 1999, s. 485). 

2.1.5 Relevanta nätverksarkitekturer 

Som nämnts i föregående avsnitt (2.1.4) så är ett av flera sätt att undvika överbelastnings-

attacker att fördela ut belastningen över flera separerade servrar för att dela upp arbetsbördan. 

För vidare diskussion kring olika typer av nätverksarkitekturer beskriver detta avsnitt de 

nätverksarkitekturer som identifierats som mest relevanta för studien. Dessa är: Traditionell 

client-server arkitektur, Cloud Computing och Content Delivery Network.  

 

Traditionell client/server arkitektur (in-house) 

En av de nätverksarkitekturer som diskuteras i denna studie är traditionell client/server. Det 

råder dock skilda meningar om exakta definitionen och benämningen på denna arkitektur, för-

modligen då den härstammar från teknik som vuxit fram under lång tid.  

 

Enligt Adler (1995) innebär en client/server arkitektur i sin enkelhet att ett program, klienten, 

begär en service som den andra parten, servern, tillhandahåller. När servern får en begäran från 

en klient så utför servern den efterfrågade servicen och returnerar resultatet (Adler, 1995). Detta 

upplägg innebär i enlighet med figur 2 att flera klienter ansluter till en och samma server (U.S. 

Patent No. 6,336,137 B1(2002)). 

 

Med hänsyn till att det råder bristande enighet i exakt hur denna arkitektur definieras kommer 

studien utgå från att det främst är client/server-arkitekturen i kombination med en centraliserad 

lösning som särskiljer denna arkitektur från andra. Leading Edge (u.å.) menar att en viktig 

faktor med denna arkitektur är att organisationer som använder denna modell själva ansvarar 

för hårdvaran och dess kapacitet samt alla kostnader relaterat till hantering och uppgradering 

av dessa. Samtidigt beskrivs att denna lösning kan anses vara en av de mest säkra och ger full 

kontroll över servern. Vidare i studien kommer denna arkitektur främst att refereras till som in-

house och betyder då en myndighet med egna centraliserade servrar där de själva kontrollerar 

driften. 
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Figur 2: Traditionell client/server arkitektur 

 

Cloud Computing 

En nätverksarkitektur för hur servrar kan disponeras är Cloud Computing (Foster, Zhao, Raicu 

& Lu, 2008). Cloud har idag en stor inverkan på IT-industrin i och med att stora företag som 

till exempel Google, Amazon och Microsoft erbjuder alltmer avancerade, pålitliga och 

kostnadseffektiva lösningar öppet för vem som helst att köpa och använda sig av för att 

optimera sin verksamhet (Zhang, Cheng & Boutaba, 2010). Cloud anses på så sätt, som nämnts 

tidigare (se avsnitt 1.1), transformera en stor del av IT-industrin och förväntas växa ännu mer i 

sitt användande (Armbrust m.fl., 2010; El-Gazzar, 2014; Wyld, 2009; Zhang, Cheng & 

Boutaba, 2010).  

 

Det råder dock en oklarhet i begreppets egentliga definition, vilket identifieras genom att det 

finns flera tidigare rapporter som försöker förklara begreppet (Armbrust m.fl., 2010; Mell & 

Grance, 2011; Vaquero, Rodero-Merino, Caceres & Lindner, 2008; Wyld, 2009). För att 

definiera begreppet i denna studie används National Institute of Standards and Technologys 

(NIST) (Mell & Grance, 2011) officiella definition, vilken förklaras nedan. 

 

Mell och Grance (2011) beskriver att Cloud är en teknik som möjliggör en behovsbaserad och 

smidig åtkomst till en delad samling av datorresurser; exempelvis nätverk, servrar, utrymme, 

program och tjänster. Dessa beskrivs sedan kunna konfigureras och tillhandahållas enkelt och 

dynamiskt med minimal hantering eller inblandning av själva tjänsteleverantören. 

 

Mell och Grance (2011) beskriver att Cloud primärt har fem grundläggande kännetecken: 

 

- On-demand self-service: Att användaren på egen hand kan styra över sin kapacitet i 

form av servertid och nätverkslagring. 

- Broad network access: Att det i grunden används en standardteknik som tillåter 

användning av olika typer av plattformar, till exempel mobiltelefoner, laptops eller 

stationära datorer. 
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- Resource pooling: Att leverantörens beräkningsresurser slås samman för att tjäna flera 

konsumenter med olika fysiska och virtuella resurser som dynamiskt tilldelas och om-

placeras efter kundernas efterfrågan. 

- Rapid elasticity: Att tjänsterna elastiskt kan tillhandahållas och frigöras, i vissa fall 

automatiskt, samt att det snabbt kan skalas upp och ned i proportion till efterfrågan.  

- Measured service: Att resursanvändningen kan övervakas, kontrolleras och 

rapporteras, vilket skapar transparens för både kunden och leverantören av tjänsten. 

 

Mell och Grance (2011, ss. 2-3) beskriver även att Cloud har tre primära tjänstemodeller. 

Software as a Service, SaaS, innebär att leverantören erbjuder applikationer som körs på en 

Cloud-infrastruktur. Infrastructure as a Service, IaaS, innebär att konsumenten erhåller 

bearbetning, lagring, nätverk och andra grundläggande datorresurser från Cloud-

infrastrukturen. Sist finns Platform as a Service, PaaS, som innebär att användaren tillhanda-

hålls en plattform att köra sina applikationer på (Mell & Grance, 2011, ss. 2-3).  

 
Figur 3: Cloud Computing 

Content Delivery Network 

Content Delivery Network (CDN) är en distribuerad nätverksarkitektur som tillåter att en webb-

sidas innehåll kopieras och kan spridas till oändligt många punkter över hela världen för att på 

så sätt öka dess tillgänglighet (se figur 5). Genom servrar som är lokaliserade geografiskt nära 

användarna blir nätverket feltolerant, skalbart och distribuerar ut webbinnehåll på ett snabbt 

sätt (U.S. Patent No. 6,553,413(2003)). 

 

Cloudflare (u.å.-b, u.å.-c) beskriver att ursprungsdatan för en webbsida lagras på en webbserver 

kallad origin server och utifrån denna kan sedan datan distribueras ut via så kallade edge 

servers, även kallade CDN Servers (figur 5), i CDN-nätverket. De beskriver vidare att ursprung-

ligen kan en origin server ha hela ansvaret för att leverera innehållet till användaren men är då 

begränsad till kapaciteten av den enskilda servern, vilket kan leda till att det blir långa svarstider 

eller att servern i värsta fall blir överbelastad. Syftet med att involvera ett CDN-nätverk med 

edge servers är att fördela ut belastningen på flera punkter för att på så sätt minska svarstiden 

och öka kapaciteten avsevärt (Cloudflare, u.å.-b, u.å.-c). 
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I ett CDN-nätverk placeras edge servers vid platser där hög datatrafik passerar och vid andra 

strategiska platser för att på så sätt kunna flytta datatrafik så snabbt som möjligt (Cloudflare, 

u.å.-a). Enligt Cloudflare (u.å.-c) används Origin servern tillsammans med edge servern för att 

leverera det fullständiga innehållet till användaren. Genom att ta statiskt innehåll, som är samma 

för alla användare, på origin servern och cacha (spara) det på edge servers i CDN-nätverket 

kan användaren hämta detta från närmsta edge server istället för att behöva hämta allting från 

origin servern, i enlighet med Figur 5 (Cloudflare, u.å.-c).  

 

Genom detta kan innehåll som exempelvis bilder, videos eller en HTML-fil för hemsidan 

distribueras ut effektivare utan att belasta origin servern (Cloudflare, u.å.-c). Dock kan CDN-

nätverket enligt Cloudflare (u.å.-b) aldrig ersätta ett webbhotell och agera värd för innehållet 

utan är enbart ett sätt att förbättra hemsidans prestanda genom att cacha innehållet på fler 

punkter. Ursprunget för all data är fortfarande origin servern. Många hemsidor har problem att 

kunna möta sina prestandabehov med enbart traditionella webbhotell, vilket är varför CDN är 

ett bra komplement till dessa (Cloudflare, u.å.-b). 

 

 
     Figur 4: Content Delivery Network         Figur 5: Content Delivery Network geografiskt 

           (Källa: Cloudflare, u.å.-b) 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning som finns inom de relevanta områden som denna 

studie berör. Det finns mycket begränsad tidigare forskning kring distribuering av webbaserad 

krisinformation, dock kan man finna forskning kring liknande områden inom krishantering. Det 

som benämns i detta avsnitt är uppdelat i två delar. Den ena delen berör forskning om kris-

hantering och kriskommunikation sett ur ett organisatoriskt perspektiv, vilket sett till denna 

studie anses vara centralt för hur krisinformation bör hanteras. Den andra delen är ett pilot-

projekt vid namn Särimner vilket genomförts under 2018 av Vetenskapsrådet på uppdrag av 

Post- och Telestyrelsen (PTS) och har ett liknande syfte som denna studie men med en annan 

lösning.  
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2.2.1 Forskning om krisinformation 

Den största delen som identifierats från tidigare forskning om krisinformation berör krishante-

ring i organisatoriska kriser utifrån den enskilda organisationers perspektiv. Detta är forskning 

om hur organisationer bör bemöta kriser som berör dem själva och hur dessa ska hanteras för 

att organisationen inte ska ta för stor skada, både internt med intern krishantering och intern 

kriskommunikation samt externt med extern krishantering och extern kriskommunikation. Den 

viktiga distinktionen att göra mellan dessa områden och denna studie är att denna studie berör 

krishantering från myndigheters perspektiv vid en samhällskris. Detta innebär respektive 

myndighets ansvar att kommunicera relevant krisinformation till medborgare vid en samhälls-

kris. Det behöver nödvändigtvis inte beröra myndigheten själv utan kan vara en annan 

utomorganisatorisk händelse som är riktad mot någon annan eller berör någonting annat som i 

sin tur påverkar samhället i stort, till exempel en terrorattack. Trots denna distinktion finns det 

ändå perspektiv och synsätt utifrån den tidigare forskningen som är relevant för denna studie. 

Intern och extern kriskommunikation vid en organisatorisk krissituation beskrivs nedan. 

Extern krishantering och kommunikation 

Forskning om extern kriskommunikation är den typ av kriskommunikation det finns mest 

tidigare forskning kring (Frandsen & Johansen, 2011). Denna typ av kriskommunikation berör 

hur organisationer sköter krishantering och kriskommunikation gentemot externa intressenter 

vid en organisatorisk kris. Fearn-Banks (2007, s. 30) definierar i sin bok om kriskommunikation 

de externa intressenterna som konsumenter/kunder, medlemmar i samhället, statstjänstemän, 

fackföreningar, återförsäljare, leverantörer, branschorganisationer, konkurrenter och andra 

utomstående som på något sätt är relaterade till organisationen. Denna typ av krisinformation 

är ofta nära knuten till organisationens rykte (Frandsen & Johansen, 2011), vilket även ligger 

till grund för Situational Crisis Communication Theory (SCCT) av Coombs (2007). SCCT är 

en teori som beskriver hur extern krisinformation ska hanteras vid en organisatorisk kris för att 

minimera den negativa påverkan på organisationens rykte.  

Intern krishantering och kommunikation 

Forskning om intern kriskommunikation berör hur organisationer sköter krishantering och kris-

kommunikation mot interna intressenter vid en organisatorisk kris. De interna intressenterna 

definieras av Fearn-Banks (2007, s. 27) som anställda och praktikanter men även pensionerade 

tidigare anställda samt aktieägare. I sin studie “The study of internal crisis communication: 

towards an integrative framework” beskriver Frandsen och Johansen (2011) att forskning kring 

intern kriskommunikation är mer bristfällig än extern kriskommunikation och att det är av stor 

vikt att skilja dessa åt. I och med detta tar de i sin studie även fram ett ramverk för vidare 

forskning av intern kriskommunikation.  

 

Ramverket baseras på två grundläggande antaganden. Det första är att forskning om intern kris-

kommunikation måste börja med en granskning av relationen mellan organisationen och de 

anställda för att kunna se hur den interna kriskommunikationen skiljer sig från den externa. Det 

andra att forskning om intern kriskommunikation bör systematiseras och delas upp i ett stegvist 
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tillvägagångssätt utifrån stegen: före kris, krissituation och efter kris. Ramverket ligger sedan 

till grund för ytterligare en studie av Johansen, Aggerholm & Frandsen (2012) om hur 

organisationer i Danmark, både offentliga och privata, arbetar med intern krishantering och 

kriskommunikation före, under och efter en kris. Denna studie påvisar ett resultat där den över-

hängande majoriteten av organisationer har en krisplan och att de flesta dessutom har en plan 

för intern krishantering. 

2.2.2 Särimner 

PTS (2018b) har under 2018 finansierat ett pilotprojekt där Vetenskapsrådet/SUNET fått i 

uppdrag att undersöka vilka lösningar som bäst kan minimera risken för samhällsviktiga webb-

platser att bli överbelastade. PTS beskriver att projektet vid namn Särimner har tagit fram en 

pilotlösning som ska ge robust infrastruktur för distribution av webbaserat innehåll. Projektet 

ämnar enligt dem att utreda störningar som storskaliga attacker eller partitionering av Sverige 

som kan vara svårt att hantera för enskilda webbplatsinnehavare. Lösningarna är inte tänkta att 

ersätta kommersiella lösningar, utan utgör ett komplement till de lösningar som redan finns 

idag på marknaden (PTS, 2018b).  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) är det övergripande syftet med projektet att säkerställa att med-

borgare och andra aktörer kan nå samhällsviktig information i krissituationer. Projektet har inte 

huvudsakligen haft syftet att undersöka hur den passiva IT-infrastrukturen i sig kan göras mer 

robust och redundant, men det har dock ändå lyfts fram i vissa avsnitt av projektets slutrapport 

då det enligt Vetenskapsrådet är en central fråga för fortsatt robusthetsarbete på nationell nivå. 

 

Vetenskapsrådet (2018) beskriver att den så kallade Särimner-lösningen bygger på att flera 

noder levererar samma innehåll till besökare för att de ska få så kort väg som möjligt för att 

hämta innehållet. Dessa ska fungera autonomt för att det även vid stora mängder anrop alltid 

ska finnas en nod som svarar. I en kris ska noden även fortsatt kunna leverera trafik även om 

den har tappat kontakten med den riktiga servern, genom att det ska finnas en cachad version 

av den senaste informationen. Dessa noder placeras sedan ut på platser som uppfyller höga krav 

på driftssäkerhet, fysiskt skydd och har bra nätverkskonnektivitet (Vetenskapsrådet, 2018). 

 

Särimner fokuserar således främst på själva trafiken av data och hur den leds för att alltid kunna 

nå slutanvändaren. Detta innebär, relaterat till denna studie, att lösningar som Cloud och CDN 

är relevanta för att den specifika webbplatsen ska vara robust och tillgänglig, medan lösningar 

som Särimner-projektet föreslår skulle kunna vara ett komplement till detta.  
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2.3 Teoretisk grund 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska grund som används för att verifiera de faktorer som 

härleds från datainsamlingen (se avsnitt 5.2). Denna grund hämtas från Wyld (2009) som be-

skriver tio utmaningar för myndigheter som vill nyttja Cloud i deras verksamhet. Wyld menar 

att alla som arbetar med IT på en myndighet behöver vara medvetna om Cloud och överväga 

möjligheterna som det skapar.  

 

Dessa tio utmaningar av Wyld (2009) beskrivs kortfattat nedan: 

● Utmaning ett: Behovet av skalbarhet. 

● Utmaning två: Behovet av hög pålitlighet. 

● Utmaning tre: Behovet av att kunna säkra data i molnet. 

● Utmaning fyra: Behovet av öppna standarder och interoperabilitet. 

● Utmaning fem: Behovet av att se över upphandlingsmetoder. 

● Utmaning sex: Behovet av att lösa potentiella legala problem. 

● Utmaning sju: Behovet av att reglera “cloud-marknaden”. 

● Utmaning åtta: Behovet av att omdefiniera rollerna i IT-arbetsstyrkan. 

● Utmaning nio: Behovet av att avgöra Return on Investment för Cloud. 

● Utmaning tio: Behovet av samordning mellan myndigheter kring Cloud. 

 

Med hänsyn till studiens syfte (se avsnitt 1.3) och avgränsning (se avsnitt 1.4) identifieras sju 

av dessa utmaningar som relevanta. Dessa utmaningar ligger sedan till grund för jämförelse och 

verifiering av faktorerna som härleds från intervjusvaren, vilket beskrivs närmare i metod-

avsnittet (se 3.4.2). De utmaningar som bortses från är utmaning fem, sju och nio; främst då 

dessa berör ekonomiska faktorer och hur Cloud-marknaden generellt bör regleras, vilket inte är 

relevant för denna studie.  

 

De sju utmaningar som används kommer vidare att refereras till som Wylds utmaningar och 

beskrivs utifrån Wyld (2009) i sin helhet nedan: 

 

Utmaning ett beskrivs som att vara flexibel och agil i sitt arbetssätt. Detta då Cloud ger 

möjlighet till att skala upp och ner i datorkraft mer eller mindre obegränsat på ett snabbare och 

billigare sätt än tidigare. Cloud beskrivs som idealt för situationer där korta och höga toppar av 

efter-frågan uppstår genom att det snabbt skiftar från lite eller ingen trafik till att man plötsligt 

behöver hantera enorma nivåer av trafik. För den offentliga sektorn kan det exempelvis vara 

när en myndighet via en hemsida ska hjälpa allmänheten vid en naturkatastrof. En av de huvud-

sakliga fördelarna med att flytta över till Cloud-baserade lösningar är att de är distribuerade och 

därför vid en kris antingen fortsatt kan fungera eller att om tjänsten blir otillgänglig så kan man 

på ett relativt effektivt och snabbt sätt återhämta sig till ett normalt tillstånd igen. 
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Utmaning två berör ett av de huvudsakliga orosmomenten med Cloud, nämligen pålitligheten. 

Det har funnits flertalet tillfällen där avbrott uppstått på flera av de mest populära moln-

tjänsterna, inklusive bland annat Gmail och Google Apps, och när detta uppstår skyller man 

främst på tekniken och inte på leverantörerna. Samtidigt konstateras det att in-houselösningar 

sällan kan matcha service-nivåerna som kommersiella molnleverantörer erbjuder. Ett problem 

som dock lyfts fram är att Service Level Agreements (SLA), där leverantören exempelvis kan 

garantera att tjänsten är tillgänglig 99,9 % av tiden, kan handla mer om att skydda leverantören 

mot ekonomiska och juridiska problem ifall tjänsten är otillgänglig än att det hjälper kunden. 

Om ett avbrott exempelvis skulle uppstå vid en kritisk tidpunkt så är det inte säkert pengar kan 

kompensera för skadan som uppstår. 

 

För offentliga myndigheter handlar det inte heller bara om kommersiella värden utan högre 

krav ställs på att man faktiskt på djupet sätter sig in i den lösning man skaffar sig. Istället för 

att exempelvis nöja sig med att ‘det är säkert’ så behöver myndigheter även förstå hur det är 

säkert, varför det är säkert och vilka risker det medför. Man bör också komma ihåg att det ligger 

i molnleverantörernas intresse att deras tjänst fungerar och är tillgänglig så de investerar mycket 

i att deras system ska vara fullt fungerande i alla lägen. Till exempel har Amazon Web Services 

en funktion som, ifall en användares applikation misslyckas att köras i ett av deras datacenter, 

automatiskt kör applikationen i ett annat datacenter. 

 

Utmaning tre fokuserar på behovet av att säkra den data som sparas i molnet. Wyld (2009) 

anser att IT-branschen har en tendens att behandla alla risker, oavsett slag, som värsta tänkbara 

scenario utan att ta hänsyn till dess faktiska påverkan och sannolikhet. Överlag anser många 

säkerhetsexperter att ju mer data och program som läggs i molnet, desto mer nya möjligheter 

ges till kriminella att kunna göra stölder och andra former av hacking och skadliga aktiviteter. 

Wyld anser att frågan kring hur man ska göra Cloud säkert är en av de största utmaningarna för 

att göra det användbart för myndigheter. Precis som vid tidigare teknikskiften inom IT så 

bromsas tillväxten upp av rädsla för säkerhetsproblem och att man tappar kontrollen, vilket inte 

alltid är motiverat enligt honom. 

 

Det är viktigt att inte blanda ihop kontroll och ägarskap med säkerhet och pålitlighet. Det anses 

till exempel vara en myt att Cloud och SaaS-program är mindre säkra och pålitliga än om man 

har detta i en organisations egna nätverk. Istället kan det till och med vara mer pålitligt än vad 

en organisation själv kan erbjuda. Den stora skillnaden är att om en organisation internt får 

problem på grund av att en server kraschar eller det uppstår ett strömavbrott, så skapar det inga 

nyhetsrubriker medan om det händer exempelvis Google eller Amazon så skapar det stora 

rubriker. Stora molnleverantörer kan många gånger vara mer säkra än en myndighets eller ett 

privat bolags IT-lösningar då de helt enkelt har kunskaperna, resurserna och det fokus som 

deras kunder inte har. 
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Utmaning fyra beskrivs av Wyld (2009) som att man med Cloud Computing kan riskera att 

‘fastna’ i en viss lösning som saknar interoperabilitet med andra lösningar, vilket han också 

menar är ett av de stora orosmomenten som myndigheter uttrycker kring Cloud. Detta då det 

medför stora kostnader i att byta leverantör, inte bara i pengar räknat men även i tid och energi. 

Samtidigt menar han att alla val av IT innebär någon form av inlåsning, även interna system 

som man väljer att använda. Det kan till och med innebära en större inlåsningseffekt att använda 

interna system än Cloud. Istället bör myndigheter jobba för att nya standarder skapas för Cloud, 

vilket kan göra att man undviker inlåsningseffekter. Detta är enligt honom nödvändigt för att 

Cloud ska kunna växa, samtidigt som han poängterar att den största drivkraften i detta är från 

kunderna då det är de som har mest att vinna på det.  

 

Utmaning sex berör de juridiska utmaningar som finns kring Cloud. Det finns exempelvis 

funderingar kring huruvida en organisations data är skyddad från statliga utredningar och 

rättsväsendet när datan lagras på leverantörens servrar, med hänsyn till att data som finns 

utanför en organisation också är mer tillgänglig för att delas eller utredas. Det finns även många 

tolkningsfrågor kring lagstiftning som berör Cloud, vilket gör det svårt att veta hur man ska 

förhålla sig till lagarna. Vidare finns det lagar som är utdaterade och skulle behöva anpassas till 

både dagens och morgondagens användning av IT. De juridiska utmaningarna hämmar inte bara 

myndigheters användande av Cloud, utan bromsar även en bredare användning inom den 

privata sektorn. Detta med hänsyn till att juridiska frågor trumfar ekonomiska och 

verksamhetsmässiga skäl till att flytta över till molnet. 

 

Utmaning åtta belyser att IT-personal som arbetat med IT sedan en längre tid sannolikt kan 

bli negativt inställda till att gå över till Cloud. Ny IT-personal antas däremot vara mer villiga 

att flytta verksamheten och datan till molnet. Förändringen kan förändra vad de gör och till och 

med vara ett hot mot deras jobb, vilket gör att de kan sätta sig på tvären och inte vilja vara en 

del av förändringen. Därför blir det avgörande att en kulturell förändring på arbetsplatsen måste 

följa teknikskiftet. Detta leder också till att, likt många andra tekniska förändringar, är det inte 

det tekniska som blir de största utmaningarna utan det är allt som är relaterat till oss människor. 

 

Även om vissa tjänster som manuell hantering av datacenter och tjänster ‘ute på fältet’ kan 

väntas minska, kan man samtidigt vänta sig större behov av personal som kan specificera, 

förhandla och hantera servicenivåer och organisatoriska avtal. Detta leder till att IT-personal 

kan fokusera på hur man bäst kan leverera sina tjänster snarare än att behöva fundera på var 

den är placerad eller hur den är implementerad. 

 

Utmaning tio handlar främst om hur myndigheter ska samordna sig, exempelvis om de väljer 

att upprätta ett eget privat Cloud som delas mellan myndigheterna. Det är dock i så fall helt 

avgörande att de skapar en övergripande lösning som kan delas mellan alla olika myndigheter 

och inte enbart några få aktörer. Det krävs en stor kvantitet för att uppnå de stora fördelarna 

som detta medför i termer av att både kunna fördela it-kostnaden ekonomiskt men även för att 

kunna nå en så pass hög total kapacitet att respektive myndighet kan skala upp och ner i tjänsten.  
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3 Forskningsstrategi och Metod 

I detta kapitel beskrivs den valda forskningsstrategin, metod och genomförande av studien. 

Först beskrivs forskningsstrategin som valts följt av studiens forskningsparadigm. Kapitlet 

avslutas med val av metod och beskrivning av studiens utförande. 

3.1 Forskningsstrategi 

Den forskningsstrategi som valts för studien är en fallstudie av fallet Falska Fredrik som, utifrån 

Oates (2006, s. 144) beskrivning, ses som en historisk fallstudie. Fallstudien ligger senare till 

grund för analys av studiens faktorer som tas fram för att besvara forskningsfrågan (se kapitel 

5). Fallstudien beskrivs nedan följt av motivering av det valda fallet. 

3.1.1 Fallstudie 

Enligt Yin (2007, s. 60-61) finns det fyra olika typer av design på fallstudier (se figur 6). Den 

primära distinktionen som görs mellan dessa och som går att utläsas lodrätt ur modellen är 

enfallsdesign och flerfallsdesign. Yin beskriver vidare att oavsett val av design bör alla 

kontextuella förutsättningar utifrån fallet analyseras. Denna studie utgår från ett fall: Falska 

Fredrik, med en analysenhet: studiens faktorer. Detta kategoriserar fallet som typ 1 (figur 6).  

 
Figur 6: Grundläggande typer av design för 

fallstudier (Källa: Yin, 2007) 

 

Det finns olika motiveringar till att använda sig av endast ett fall (Oates, 2006, s.144-145; Yin, 

2007, s.61-63). En av dessa är att fallet kan anses vara representativt för flera liknande framtida 

fall, vilket kallas för ett typiskt fall (Yin, 2007, s.62) eller typisk instans (Oates, 2006, s. 144). 
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Falska Fredrik skulle kunna ses som detta, men görs dock inte i denna studie då en stor nackdel 

med att se fallet som en typisk instans är att det då blir svårt att analysera faktorerna utifrån 

fallet. Istället används fallet för att testa faktorernas relevans och funktion vilket därmed ses 

som ett kritiskt fall, eller som Oates (2006, s. 144) benämner det: test-bed for theory. 

3.1.2 Motivering av fall 

Anledningen till att Falska Fredrik har valts för studien är dels för att det ligger nära i tiden men 

främst för att det var en oplanerad skarp situation där bristerna påvisades under förhållanden 

där den passiva infrastrukturen (se avsnitt 2.1.3) fortfarande var intakt och fullt fortfarande 

fungerande. Under händelsen fanns det heller inte några yttre omständigheter som under-

liggande orsak till bristerna i tillgänglighet av myndigheternas webbplatser, utan de över-

belastningar som uppstod berodde på vanlig datatrafik.  

 

En ytterligare motivering för användning av detta fall är även att det är det mest väl-

dokumenterade av sin karaktär. Krissituationer eller situationer där denna typ av webbsidor 

sätts på prov och ansträngs på detta sätt i skarpa situationer sker sällan. Vid de tillfällen där 

överbelastningar tidigare skett är de sällan dokumenterade ordentligt, alternativt att fallen berör 

privata organisationer där överbelastningarna undviks att nämnas i efterhand då företag inte vill 

skylta med sina brister utåt. Exempel på detta är när Eskilstuna Energi och Miljös webbsida 

blev överbelastad under rådande vattenkris hösten 2017 (Hansson, 2017). Det finns en mindre 

nyhetsartikel om händelsen, men det stannar där. Överbelastningar sker oftast även i samband 

med större händelser vilket leder till att överbelastningen av webbsidan inte får lika stor upp-

märksamhet som själva händelsen i sig, speciellt inte i efterhand. Det är endast när informat-

ionen efterfrågas och informationen är otillgänglig som problemet uppmärksammas. 

 

Falska Fredrik är dock mer väldokumenterat än flera andra fall då det efter händelsen utfärdades 

ett uppdrag från regeringen att utreda händelsen inklusive informationsgivningen till 

allmänheten (Regeringskansliet, 2017a). Utifrån dessa motiveringar anses därmed Falska 

Fredrik vara det mest lämpliga fallet att testa denna studies faktorer på.  

3.2 Forskningsparadigm 

Den forskningsparadigm som studien anses tillhöra är interpretivism utifrån de karaktärsdrag 

som beskrivs av Oates (2006, s. 292). Det främsta av dessa är att det är en fallstudie fokuserat 

på ett enda fall som utförs, där den största mängden av datan som samlas in är av kvalitativ 

karaktär (Oates, 2006). Enligt Walsham (1995) är interpretivistiska fallstudier också hårt ifråga-

satta, men samtidigt förklarar han i resultatet av sin studie att det fortfarande finns många bra 

interpretativa fallstudier som genomförts inom fältet av informationssystem (IS). Det viktigaste 

är att studien genomförs ordentligt och presenteras strukturerat. För att säkerställa kvaliteten av 

denna studie ligger därmed flera delar av det som Walsham beskriver i sin artikel till grund för 
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utformningen och utförandet. Detta tillsammans med de kvalitetskriterier för interpretivistiska 

studier som beskrivs av Oates (2006, ss. 294-295). 

3.3 Metodval 

I denna del beskrivs val av datainsamlingsmetoder och dess genomförande. Den primära data-

insamlingsmetoden som valts är intervjuer, där fyra intervjuer genomförs med noga utvalda 

personer inom området. Dessa intervjuer kompletteras med dokumentanalys för att understödja 

beskrivningen av det valda fallet.  

 

Vid genomförande av studien har det löpande lagts stor vikt vid att bibehålla fokus på 

forskningsfrågan. Detta har varit en viktig grundsten genom hela utförandet för att fatta rätt 

beslut längst vägen, både för val av forskningsstrategi, metod och teori, men även för val av 

personer att intervjua, utformning av intervjufrågor samt avgränsning.  

3.3.1 Intervjuer 

I och med att studien som genomförs är en interpretativ fallstudie är intervjuer som primär 

datainsamlingsmetod ett naturligt val (Walsham, 1995). Som Oates (2006) beskriver är inter-

vjuer även bra lämpade för att kunna få ut detaljerad information, ställa komplexa frågor och 

samtidigt öka möjligheten att få ut känslig information som annars inte skrivs i dokument. En 

annan fördel med användning av intervjuer är att val av personer som intervjuas kan göras för 

att finna rätt person som besvarar intervjufrågorna, samt att intervjuerna är flexibla och kan 

anpassas efter vad som sägs i situationen (Oates, 2006). Alla dessa faktorer föranleder valet av 

intervjuer som primär datainsamlingsmetod. 

 

Totalt genomförs fyra intervjuer där de personer som intervjuas är noga utvalda med syftet att 

för varje person identifiera dess perspektiv kring forskningsfrågan utifrån sin erfarenhet och 

yrkesroll. Med utgångspunkt i frågan kombinerat med ett inledande förarbete identifieras MSB 

som primär myndighet att intervjua personer på. Både då de är ansvarig myndighet för att ut-

veckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser (MSB, 2014), men även 

då de administrerar webbsidan och krisinformationskanalen Krisinformation.se (MSB, 2018b).  

 

På MSB utförs två intervjuer. Den första intervjun utförs med en informationssäkerhets-

specialist vars syfte är att bringa ett säkerhetsperspektiv på ämnet utifrån MSBs synsätt. Den 

andra intervjun utförs med den som är redaktionsansvarig och delvis tekniskt ansvarig för 

Krisinformation.se. Syftet med denna intervju är att bringa ett tekniskt perspektiv på 

forskningsfrågan, samt skapa förståelse för Krisinformation.se:s nuvarande teknik- och 

infrastrukturlösning för att hantera hög datatrafik. 
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För att komplettera dessa intervjuer med ytterligare perspektiv intervjuas två personer till. Den 

ena med en verksamhetschef som ansvarar för driftmiljö hos en svensk molntjänstleverantör. 

Detta för att bringa ett motsatt perspektiv på ämnet utifrån en tjänsteleverantörs perspektiv. Den 

sista intervjun genomförs med en IT-Expert på ett cybersäkerhetsföretag med syftet att bringa 

ett sidoperspektiv på ämnet utifrån genomförbarhet och säkerhet, både sett ur en myndighets 

perspektiv och en tjänsteleverantörs perspektiv. Denna intervju förväntas därmed ge bekräf-

tande information till de andra intervjuerna för att styrka dem och motverka partiska synsätt.  

 

Eftersom studien också utförs på eget initiativ och inte på uppdrag av ett företag eller annan 

organisation kommer intervjuaren att ses som en outside observer (Walsham, 1995, s. 77). För-

delen med detta är att intervjuarens påverkan på svaren anses vara lägre än om personen ansetts 

vara en involved researcher och haft närmare kontakt med intervjupersonerna. Nackdelen är 

dock att tillgång av information kan vara mer begränsad, främst sett till sekretess och annan 

känslig information, som kan vara lättare att komma åt om man arbetar närmare intervju-

personen (Walsham, 1995). Tabell 1 nedan visar en överblick av intervjuerna med personens 

roll, organisation samt vilken typ av intervju som genomförts. Intervjupersonerna tilldelas även 

fiktiva namn för att lätt kunna referera till dem vidare i studien. 

 

 

Fiktivt namn Roll/befattning Organisation Typ av intervju 

Anders Informationssäkerhetsspecialist MSB Personintervju 

Olof Ansvarig för krisinformation.se MSB Personintervju 

Erik Head of Operations Svenskt molntjänstföretag Telefonintervju 

Per IT-expert Cybersäkerhetsföretag Telefonintervju 

Tabell 1: Val av intervjupersoner 

 

I och med att det endast genomförs fyra intervjuer med syftet att samla in ny information snarare 

än att bekräfta befintlig (Oates, 2006, s. 188) används semistrukturerade intervjuer. Detta 

tillåter intervjuerna att ha förutbestämda teman om vad som ska täckas (se bilaga 2) men 

samtidigt tillåts följdfrågor för att anpassa intervjun under dess gång samt att intervjupersonerna 

tillåts utveckla och berätta saker som i förväg inte var uttänkt. Detta leder till att utöver den 

detaljinformation som eftersöks så kan ytterligare information som i förväg inte är påtänkt ut-

vinnas ur intervjuerna (Oates, 2006, s. 188). 

 

Varje intervju utformas specifikt för varje intervjuperson för att samla in så mycket relevant 

information som möjligt utifrån personens kunskap och perspektiv. Intervjufrågorna utformas 

genom att först ta fram övergripande ämnen om vad som vill behandlas (se bilaga 2). Utifrån 

dessa identifieras sedan viktiga områden inom ämnena för att slutligen formulera frågor kring 

dessa.  
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Intervjuerna genomförs av två personer och för att hålla ett strukturerat utförande så fördelades 

uppgifterna tydligt med en person som genomför själva intervjun och ställer frågor samt en 

person som för anteckningar. Detta för att hålla ett jämnt flöde utan att skapa förvirring vid 

ställandet av frågor samt för att kunna föra ordentliga anteckningar under intervjun. Efter god-

kännande från intervjupersonen spelas samtliga intervjuer in för transkribering och kodning, 

samt för enklare uppföljning i efterhand. Anteckningarna används som komplement till 

inspelningen men även som material och grund vid direkt sammanfattande uppföljning efter 

intervjuerna samt som säkerhet ifall det skulle uppstå problem med inspelningarna. 

3.3.2 Dokument 

För fallbeskrivningen av Falska Fredrik används dokument som datainsamlingsmetod. Detta 

eftersom dokument enligt Oates (2006, s. 242) oftast är lättare att samla in i jämförelse med 

andra datainsamlingsmetoder, som till exempel intervjuer. Oates beskriver även att dokument 

kan innehålla information från studier och undersökningar som redan utförts, vilket gör att de 

kan innehålla lättillgänglig och innehållsrik information som det redan ligger mycket tid och 

arbete bakom och man själv inte behöver utföra. 

 

De primära källorna som används för fallbeskrivningen är ett eget utdrag från MSB (bilaga 1), 

tillsammans med den uppföljningsrapport (MSB, 2017d) som MSB gjorde på begäran av 

regeringen (Regeringskansliet, 2017a) inom ett halvår efter fallet. Eftersom uppföljnings-

rapporten gjorts av MSB på begäran av regeringen är dokumentationen därmed mer lättillgäng-

lig i och med offentlighetsprincipen (Oates 2006, s. 236; Regeringskansliet, 2014). Fallet har 

dessutom skrivits mycket om i press och media så alla dessa dokument korsas och jämförs mot 

varandra för att måla upp en bild som ligger så nära den verkliga händelsen som möjligt.  

 

Sammantaget är uppföljningsrapporten och det som beskrivits i media därmed funna dokument 

(Oates, 2006, s. 233), vilket enligt Oates (2006) gör att dessa bör granskas ordentligt för att 

verifiera dess pålitlighet. Detta tas således i beaktning vid insamlingen. Trots att uppföljnings-

rapporten är utfärdad av MSB själva anses den vara användbar i och med att den både är 

informationsrik och granskar andra myndigheter utöver sig själv.  

 

Det egna utdraget från MSB (bilaga 1) är insamlat enbart för denna studies syfte och är därmed 

ett forskningsgenererat dokument (Oates, 2006, s. 233). Att dokumentet är avsett för studiens 

ändamål gör enligt Oates (2006) att det inte kräver samma eftertanke kring dokumentets 

ursprungliga syfte och huruvida det är vinklat mot en annan kontext utan man vet att det är 

skapat för detta ändamål. 
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3.4 Dataanalys  

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för dataanalysen. I den första delen beskrivs hur den 

teoretiska grund som presenteras i kapitel 2 tillämpas. Den andra delen beskriver analys-

processen och dess utförande. 

3.4.1 Forskningsansats 

Den data som samlas in i form av intervjuer och dokument är primärt av kvalitativ karaktär. I 

och med det utförs en kvalitativ dataanalys, som innebär att den data som samlas in analyseras 

genom att identifiera mönster och teman som kan bidra till att besvara forskningsfrågan (Oates, 

2006). För analys beskriver Oates (2006, s. 269) två olika ansatser för härledning av teman. 

Den ena är induktiv ansats, som innebär att kategorier och teman extraheras direkt ur datan 

utifrån dess innehåll. Den andra är deduktiv ansats som innebär att den teori som valts ligger 

till grund för de teman som används för analys av datan. Denna studie tillämpar dock en 

kombination av dessa, vilket refereras till som en abduktiv ansats (Johannessen, Tufte, & 

Johansson, 2003). Detta beskrivs närmare i följande avsnitt. 

3.4.2 Analysprocess 

I detta avsnitt beskrivs processen av den dataanalys som utförs. Som nämnts tidigare tillämpas 

en abduktiv ansats i denna studie, vilket innebär att både en induktiv och deduktiv ansats 

används. Analysen utförs därmed i två steg för att härleda och verifiera faktorerna vilket sedan 

tillämpas i ett tredje steg. Detta avsnitt lägger dock störst vikt vid att beskriva det första steget 

i processen då detta utförs induktivt och därmed kräver en tydligare redovisning för att motverka 

sin subjektivitet. Detta för att följa Oates (2006) kvalitetskriterier av kvalitativ dataanalys. Hela 

analysprocessen presenteras i sin helhet i figur 7. 

 
Figur 7: Analysprocessen. 

(1) Härledning av faktorer 

I det första steget (figur 7) för insamling av data och härledning av studiens faktorer tillämpas 

en induktiv ansats. Detta för att hålla ett öppet sinne för ämnen i både datainsamling och analys 

samt att viss data inte förbises på grund av teorins inramning (Oates, 2006, s. 269; Walsham, 

1995, s.76).  

 

För att analysera intervjusvaren används kodning och tematisering som tillvägagångssätt. 

Enligt Saldaña (2013, An Introduction to Codes and Coding) råder det delade åsikter kring hur 
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mycket data som ska användas för kodning, där vissa anser att nästan hälften av datan är oan-

vändbar och kan göras av med innan analys. Eftersom det i denna studie utförs fyra intervjuer, 

samt att detta är den största källan till information, har samtliga och fullständiga intervjusvar 

valts att användas för kodning och analys. Saldaña beskriver också att vid forskning som utförs 

av flera personer bör även kodningen utföras gemensamt. Detta eftersom ju fler personer som 

är delaktiga i analysen vid kodning, desto fler perspektiv och tankar av analys finns det. Det 

möjliggör även ifrågasättande mellan personerna som kan generera mer berikad kodning. Med 

hänsyn till detta genomförs all kodning med samtliga personer som utför studien, dels för att 

bredda perspektiven men även för att finna konsensus i de koder, kategorier och teman som 

analyseras fram. Saldaña beskriver även att det är sällan som någon får till en bra kodning på 

bara en iteration. Det är först efter en andra iteration som koden börjar bli bättre anpassad och 

blir därefter mer och mer förfinad för varje iteration. Således itereras alla intervjuer igenom 

minst två gånger i denna studie för att säkra kvaliteten och träffsäkerheten av kodningen.  

 

I första iterationen av kodningen tas inledningsvis initiala kategorier fram vilka identifierats 

under utförandet och transkriberingen av intervjuerna. Dessa kategorier används sedan som 

utgångspunkt för kodningen och genom hela processen skapas det sedan nya kategorier, koder 

och subkoder utifrån dessa. Kategorier eller koder som blir för lika slås ihop till en och samma, 

eller om de växer ifrån sin överordnade kod eller kategori så bryts den ut till en egen. Detta 

utförs i samtliga iterationer tills analysen anses mättad och tydliga teman tagits fram. 

 

De huvudsakliga teman som identifieras ligger till grund för det som presenteras i kapitel 4, där 

intervjusvaren presenteras tillsammans utifrån varje enskilt tema. Detta ligger sedan till grund 

för faktorerna som härleds i analysen (se avsnitt 5.1). 

(2) Verifiering av faktorer 

I andra steget (figur 7) tillämpas en deduktiv ansats för att jämföra faktorerna mot den teoretiska 

grunden. De faktorer som härleds analyseras mot Wylds utmaningar för att verifiera sin 

kredibilitet mot tidigare forskning (se avsnitt 5.2) där varje faktor matchas mot de utmaningar 

som den berör. 

(3) Tillämpning av faktorer 

I tredje och sista steget (figur 7) görs först en beskrivning av fallet Falska Fredrik utifrån funna 

dokument som beskrivs i avsnitt 3.3.2. Fallet, som för studien ses som en test-bed for theory (se 

avsnitt 3.1), används sedan för att tillämpa de verifierade faktorerna (se avsnitt 5.4). Detta för 

att för att testa faktorernas relevans och funktion samt skapa grund för analys.   
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4 Presentation av intervjuer 

I detta kapitel sammanställs och redovisas svaren från de intervjuer som genomförts. Dessa 

presenteras sammanfattat utifrån de största och mest relevanta teman som identifierats i 

samband med transkribering och kodning. Genom detta blandas intervjusvar från olika 

intervjupersoner under respektive kategori för att lyfta fram vad som sagts. Detta för att fånga 

upp de viktigaste ämnena från samtliga intervjuerna på ett tydligt och strukturerat sätt. Namnen 

på intervjupersonerna är fiktiva för anonymisering och deras roll och tillhörande organisation 

kan utläsas i tabell 1 (se avsnitt 3.3.1). 

4.1 Krisinformation.se och molnleverantörens tekniska lösningar 

Som en utgångspunkt i vidare beskrivningar presenteras i detta avsnitt de tekniska driftmiljö-

lösningar som används av Krisinformation.se och även de som tillhandahålls av den svenska 

molnleverantören som intervjuats. Notera att de alltså representerar varsitt perspektiv, det vill 

säga kund och leverantör, och att de inte är relaterade med varandra. 

 

Krisinformation.se har i dagsläget en distribuerad molnlösning hos en leverantör med olika 

publiceringsfrontar som Olof (Krisinformation.se) beskriver sedan kompletteras med en CDN-

tjänst för distribution till användare. Denna CDN-tjänst balanserar sedan belastningen mellan 

de olika publiceringsfrontarna och är även distribuerad över hela jorden vilket han förklarar är 

avsiktligt för att det ska vara utspritt så att det alltid finns tillgängligt någonstans. Utöver detta 

har de även en reservlösning med en server som står hos MSB och som hela tiden ska vara 

uppdaterad med den senaste informationen. Han uttrycker att de generellt är nöjda med den 

lösning de har i dagsläget. 

 

Den svenska molnleverantören tillhandahåller molnlösningar till olika kunder, där kunderna 

delar på gemensamma resurser och sedan själva bygger hemsidor och fyller på med innehåll. 

Erik (molnleverantör) beskriver att de driftar sin egen plattform där de hyr in sig i två dator-

hallar som en underleverantör levererar, och sedan hanterar de hårdvara, operativsystem och 

applikationer själva. Han förklarar att de inte gör specifika konfigurationer för varje enskild 

kund utan har en generell uppsättning som alla kunder nyttjar och istället kan vissa delar av 

miljön ha färre kunder för att genom detta ge större kapacitet åt de kunderna. De nyttjar eller 

tillhandahåller inte CDN själva i dagsläget men funderar på att framöver nyttja en sådan 

lösning. 

4.2 Krisinformation 

Krisinformation är generellt öppen information som ska nå ut till så många som möjligt. Olof 

(Krisinformation.se) berättar att deras roll i att nå ut med krisinformation är för att kunna ge 
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myndigheternas perspektiv i en händelse. Medierna sköter nyhetsrapporteringen på egen hand 

men enligt honom vill de gärna även förmedla vad myndigheterna har att säga och där blir 

krisinformationen viktig. Han menar även att det finns ett krav från allmänheten att det ska 

finnas information om någonting större uppstår, och där förväntar sig allmänheten information 

snabbt, vilket gör att Krisinformation.se har ett tydligt ansvar i detta. Han uttrycker det som att 

“Det blir ett implicit ansvar. Om vi inte har information när det händer någonting - då minskar 

ju förtroendet för oss, och möjligen också för samhället”. Anders (informationssäkerhets-

specialist) ger också perspektiv på att det blir extra viktigt att man måste kunna lita på 

informationen; att inte någon har kunnat ändra den så den tappar sitt värde.  

 

När man ska nå ut med krisinformation blir webbsidan som förmedlar denna enligt Olof 

(Krisinformation.se) samlingspunkten där man kan förklara mer ingående kring en händelse 

och sammanföra alla olika delar, till skillnad från sociala medier där han anser att det inte går 

på samma sätt. Där menar han istället att det blir fragmentariskt och svårt att förmedla olika 

sammanhang och beskrivningar, vilket gör att det lämpar sig bäst att samla detta på en 

webbsida. 

4.3 Risker 

Eftersom två av intervjupersonerna, Anders (informationssäkerhetsspecialist) och Per (IT-

expert), primärt arbetar med informationssäkerhet samt att det är ett viktigt perspektiv i många 

sammanhang är detta något som återkommer på flera ställen genom intervjuerna. Nedan 

sammanställs därmed de säkerhetsrisker som diskuterats mest samt hur respondenterna anser 

att man bör tänka kring risker.  

4.3.1 Säkerhetsrisker 

Enligt Olof (Krisinformation.se) på MSB är det av absolut största vikt att kunna bibehålla till-

förlitligheten, eller riktigheten, av krisinformation när den publiceras. Därför är det viktigt att 

ingen kan gå in och påverka informationen på vägen mellan myndigheten och medborgaren i 

så kallade man-in-the-middle attacker, vilket även Anders (informationssäkerhetsspecialist) 

nämner under sin intervju. Enligt honom är även risken för en sådan attack större om datan 

lagras utomlands och behöver transporteras över landsgränser. Olof (Krisinformation.se) 

förklarar att ett sätt att hantera detta för att veta att åtminstone inte leverantören påverkar 

informationen är att utföra säkerhetskontroller av personal och utvecklare hos dem. Från ett 

leverantörsperspektiv ser det dock annorlunda ut. Erik (molnleverantör) berättar att data-

överföringen mellan kunden och dem som leverantör sker genom en krypterad session men i 

övrigt ligger enligt honom ansvaret på kunden att säkerställa att information och innehåll är 

korrekt. Utöver detta är det ingen respondent som nämner hur man på annat sätt kan motverka 

man-in-the-middle attacker under själva transporten av data. 
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En annan säkerhetsrisk som också kommer på tal är DDoS-attacker. Olof (Krisinformation.se) 

säger att det är osäkert om en tillräckligt stor DDoS-attack kan utföras med enbart datorer i 

Sverige, vilket gör att man bör kunna avgränsa trafiken från utlandet utifall det krävs. Även 

Erik (molnleverantör) menar samma sak; att DDoS-attacker kan hanteras med hjälp av geo-

fencing, det vill säga genom att stänga ute vissa geografiska områden såsom trafik som kommer 

från andra länder. En nackdel med att göra detta, som Per (IT-expert) beskriver, är till exempel 

att svenskar som befinner sig i utlandet då inte kan komma åt informationen. 

 

En sista säkerhetsrisk som tas upp under intervjuerna är den mänskliga faktorn. Denna är ofta 

nära kopplad till bland annat lösenordshantering. Erik (molnleverantör) menar att den snabbaste 

vägen in i deras system att angripa någon internt på ett bolag och på så sätt ta sig in ‘den rätta 

vägen’. Detta knyter även an till det Olof (Krisinformation.se) tidigare nämnde kring vikten av 

att utföra säkerhetskontroller av personal och utvecklare. När det gäller en kunds webbsida 

säger Erik (molnleverantör) att ansvaret för hanteringen av access till sin webbsida helt och 

hållet ligger på kunden själv. Det är dock av största vikt att de sköter detta föra att hålla 

säkerhetsnivån uppe.  

4.3.2 Riskanalys 

För att hantera de olika risker som belyses under intervjuerna talas det även om vikten av att 

göra en riskanalys. Olof (Krisinformation.se) menar att som organisation måste man väga risk 

mot nytta när man utreder hur man ska outsourca funktionalitet till molnet; att lägga ut saker i 

molnet är förenat med vissa risker men man får även vissa vinster. På samma sätt menar han 

att det är även om man inte använder sig av molnlösningar, då finns det istället andra risker och 

vinster. Detta kommer man därmed inte ifrån. Antingen har man en lösning där man i princip 

kan få allting specialanpassat för sig själv och på så sätt minskar risken, vilket medför enorma 

kostnader, eller så får man se till att ha alternativa lösningar ifall något inträffar, vilket både 

Olof och Erik (molnleverantör) nämner. 

4.4 Kontroll och ansvar 

När man anlitar en extern leverantör så blir en naturlig fråga vem som är ansvarig för vad. Olof 

(Krisinformation.se) berättar att de tidigare valt att själva designa arkitekturen för att få en säker 

och bra drift, och istället har beställt specifika hårdvarulösningar från sin leverantör. Problemet 

som han ser med den lösningen är att de som kund själva tar ett väldigt stort ansvar för hela 

arkitekturen och att det kräver väldigt hög kompetens på dem som beställare för att det ska bli 

bra. Istället har de numera valt att ställa funktionella krav och flytta över ansvaret till 

leverantören kring hur de väljer att lösa det. Genom detta blir det upp till leverantören att 

hantera den exakta implementationen.  
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På samma sätt förklarar Erik (molnleverantör) att deras underleverantör (som beskrivs i 4.1) är 

ansvarig för att leverera en kvalitativ lösning med datorhallar som är stabila och pålitliga. Enligt 

honom är de inte involverade i exakt hur deras underleverantör väljer att lösa det utan förväntar 

sig att underleverantören kan upprätthålla det enligt de krav som ställs. Samtidigt menar Per 

(IT-expert) att kunden aldrig kan frånsäga sig ansvaret. Han poängterar att “man kan inte 

outsourca ansvaret - det är det viktigaste. Så man kan outsourca tjänsten men inte ansvaret”. 

Därför menar han att det blir väldigt viktigt att man är noggrann med vilka krav man ställer och 

att man följer upp dessa löpande, vilket även är något som både Anders (informations-

säkerhetsspecialist) och Olof (Krisinformation.se) belyser. 

 

Enligt Anders (informationssäkerhetsspecialist) är avtalsförfarandet den enda kontrollen som 

man har när man köper upp en molntjänst och att det finns flera perspektiv som man behöver 

ta hänsyn till vid utformningen av avtalet. Även Olof (Krisinformation.se) beskriver de flera 

perspektiven i ett avtal med leverantören och de utmaningar som finns med att formulera bra 

krav. En aspekt han nämner är Service Level Agreement (SLA) som när det gäller Cloud ofta är 

ett avtalsförfarande där kunden och leverantören kommer överens om hur stor del av tiden som 

tjänsten är tillgänglig. Han säger att om en leverantör till exempel erbjuder en SLA på 99% och 

man börjar räkna på det så inser man att det är många timmar som tjänsten kan vara nere, vilket 

han inte tycker är godtagbart när det kommer till att nå ut med krisinformation. Istället 

förespråkar han att man i avtalen flyttar fokus och fokuserar på hur snabbt leverantören kommer 

att hantera ifall ett problem uppstår. 

4.5 Kontinuitetsplanering och rådighet 

Ifall det ändå visar sig att en leverantör inte kan leverera tjänsten bör man ha planerat för alter-

nativ. Det anser alla fyra respondenter. Olof (Krisinformation.se) uttrycker det som att “jag 

förordar ju väldigt mycket handlingsberedskap. Det är nyckelordet”. Han förklarar att även om 

det går att förhandla kring villkoren, som det beskrivs i 4.4, så kommer man aldrig bli mer än 

hyggligt trygg - det finns inga garantier för någonting. ‘Om det slutar att fungera, vad gör man 

då?’ är en fråga han tycker man måste ha ett svar på och ha planerat alternativen för. 

 

Per (IT-expert) anser också att kontinuitetsplaneringen blir avgörande; man måste alltid ha en 

‘plan B’ om saker slutar fungera. Han säger att “man måste ju alltid planera för det värsta och 

hoppas på det bästa”. Enligt honom spelar det inte någon roll hur bra man förbereder sig, det 

kommer alltid kunna gå snett i slutändan, med hänsyn till att man inte kan förutse alla 

situationer som kan uppstå. Har man då en bra kontinuitetsplanering, det vill säga en ‘plan B’, 

så har man lättare att snabbt komma tillbaka.  

 

Likadant förklarar Erik (molnleverantör) att även om de som leverantör har ansvar för att 

tjänsten ska vara tillgänglig så anser även han att deras kunder bör ha en ‘plan B’ ifall någonting 

händer som gör att de inte kan leverera tjänsten. Han menar att det är väldigt osannolikt, “men 
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man vet ju aldrig, det kan ju hända”. Han likställer det med att de själva tänker på hur de ska 

agera ifall deras underleverantör inte kan leverera. 

 

Olof (Krisinformation.se) förklarar vidare att om delar slutar att fungera så blir det viktigt att 

de har rådigheten över saker så de kan lösa problemet på andra sätt. Det räcker alltså inte med 

att planera för vad man ska göra utan det är också viktigt att man har förberett så man har 

handlingsutrymme för att kunna lösa problemet på olika sätt. Ett exempel han ger är att även 

om man använder DNS-tjänster i den ordinarie driften så måste man också ha tillgång till att 

själv kunna ändra och peka om omedelbart, vid behov. För att då kunna hantera dessa delar 

måste man ha en IT-avdelning som vet hur man ska styra om systemen ifall det behövs, menar 

han. 

 

Även Per (IT-expert) ger samma exempel med DNS och poängterar att denna rådigheten och 

handlingsfriheten är något man måste ha för att kunna lösa problem i en krissituation. Han 

lägger även vikt vid att man inte ska fastna i en viss lösning eller leverantör, som man blir 

väldigt beroende av, utan att man ska vara lättfotad och snabbt kunna få upp en ny lösning.  

4.6 Alternativa lösningar 

Gemensamt med olika molnlösningar är att de är distribuerade över flera geografiska platser 

för att vara redundanta så utifall en datorhall blir otillgänglig kan en annan ta över. Olof 

(Krisinformation.se) förklarar att de i deras lösning har redundans i flera led som gör att de ska 

tåla att ett antal servrar blir otillgängliga utan att deras tjänst ska bli helt otillgänglig, vilket han 

beskriver bidrar till att de känner sig rätt trygga i att deras information ska finnas tillgänglig. 

Även Erik (molnleverantör) förklarar att deras miljöer är redundanta och automatiskt flyttar 

över datatrafiken till en annan server ifall någon blir otillgänglig. De har dessutom redundanta 

internetuppkopplingar hela vägen, samt reservström ifall det uppstår ett strömavbrott - så även 

i deras fall finns det redundans i flera led. Olof poängterar vidare att istället för att fokusera på 

exakt hur man utformar avtalet mot sin leverantör så bör man fokusera på att ha tillräckligt hög 

redundans i driftarkitekturen, både i antal redundanta lösningar och rent geografiskt, så att saker 

kan börja gå sönder och det fortfarande kommer ut någonting. Samtidigt menar han att man 

måste ta en ekonomisk hänsyn så vid någon punkt bör man istället titta på alternativa lösningar. 

 

En alternativ lösning ifall en webbsida inte är tillgänglig överhuvudtaget är att ha en så kallad 

failover. Det är ofta en statisk sida som kan finnas som sista alternativ ifall ingenting annat 

fungerar. Anders (informationssäkerhetsspecialist) ger exempel på när många webbtidningar 

blev överbelastade den 11 september 2001 och hur de då valde att ta bort allt onödigt från 

webbsidorna genom att inte ha någon reklam och endast tunna bilder som snabbt kan laddas in. 

Genom detta belastas servrarna mindre, vilket även är något som generellt kan känneteckna 

failover-sidor – att de är avskalade och endast innehåller det viktigaste. Per (IT-expert) belyser 
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att det viktiga är att informationen når fram, även om det kan ta en liten stund att ladda webb-

sidan, och att man därför vill ha den så enkel som möjligt – likt en anslagstavla med viktig 

information. Olof (Krisinformation.se) berättar i sin intervju att deras CDN-tjänst även agerar 

failover så ifall den inte kan hämta informationen från deras vanliga webbservrar så kan den 

visa en alternativ statisk sida.  

 

Utifrån detta diskuteras även sociala medier som en alternativ lösning ifall det inte går att nå 

den ordinarie webbplatsen. Anders (informationssäkerhetsspecialist) tar exempelvis upp att i 

ett scenario där användarnas internetuppkoppling har begränsad kapacitet så blir nätet väldigt 

belastat ifall alla nyttjar sociala medier och hänvisas dit. Om man istället använder failover-

sidor som bara har ren text, blir fokus på att själva informationen ska fram och ingenting annat. 

Han menar dock att det helt beror på sammanhang; om webbservern tillfälligt inte fungerar men 

att allting annat är som det ska så kan man hänvisa till sociala medier. Även Olof 

(Krisinformation.se) anser att sociala medier är ett bra alternativ att hänvisa till om hela 

webbplatsen ligger nere, men han tycker inte att det är ett förstahandsalternativ att enbart ha 

sociala medier utan ser det mer som ett bra alternativ ifall det annars inte går att nå ut med 

information alls. 

4.7 Outsourcing 

Överlag så finns det flera fördelar med att ha en extern leverantör som man outsourcar tjänster 

till. Anders (informationssäkerhetsspecialist) och Olof (Krisinformation.se) nämner båda att det 

är en stor fördel att man får en dedikerad driftorganisation som har tid och möjlighet att fokusera 

på just drift, där de också är experter på att göra just det. Olof menar att det gör att man inte 

behöver besitta samma kompetens för att sköta driften själv, utan istället kan åtnjuta att leve-

rantören har ett helt företag som enbart fokuserar på det. Anders säger också att man tack vare 

detta ofta får en högre funktionalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet än man annars skulle ha. 

Utöver detta så ser han även att en stor fördel med outsourcing är att man får tillgång till 

teknologi som kanske skulle ha varit för dyr att utveckla själv, vilket han menar att man själv-

klart ska använda sig av om man har det behovet. Dessutom får man en annan tillförlitlig partner 

som han menar gör att man har fördelen av att inte vara ensam aktör. Erik (molnleverantör) 

berättar om deras perspektiv och anser även han att de har bättre förutsättningar för att ligga i 

framkant; både när det gäller säkerhet, hårdvara och att de är experter på området. Han 

poängterar att eftersom de har möjlighet att fördela ut kostnaderna på flera kunder så kan de 

nyttja tjänster och lösningar som helt enkelt skulle bli för dyrt för en ensam aktör att bekosta. 

 

Samtidigt som dessa fördelar med outsourcing finns så finns det självklart utmaningar också. 

För säkerheten är det till exempel viktigt att den upprätthålls i alla led, så att inte ens leverantör 

exempelvis har en underleverantör som inte har samma säkerhetstänk, menar Anders 

(informationssäkerhetsspecialist). Överlag finns ju också utmaningar med hur man ska hantera 

större kriser, exempelvis vid krig. Kan man räkna med att leverantören fortfarande kan leverera 
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tjänsten i en sådan situation? Anders fortsätter med att prata om hur force majeure-klausuler i 

avtal kan bli svåra att hantera då de kan göra att leverantören inte är skyldig att tillhandahålla 

tjänsten i ett sådant krisläge, samtidigt som det kanske finns ett extra stort behov av tjänsten i 

just en sådan situation. Han funderar på om leverantörer verkligen kan tänka sig att avtala bort 

en sådan klausul och huruvida de kan leverera ifall sådana extrema situationer uppstår.  

 

Erik (molnleverantör) bekräftar att de som leverantör inte kan garantera sin leverans i till 

exempel krig, men att de däremot garanterat skulle hålla den igång så länge det bara gick med 

tanke på vilka viktiga webbplatser de har på deras plattform. Olof (Krisinformation.se) däremot 

talar om att de i ett sådant scenario har alternativa lösningar, vilket alltså tyder på att det inte är 

lika relevant med vad leverantören kan erbjuda. Han lyfter dock fram att en utmaning generellt 

med att ha utländska leverantörer är att man aldrig kan veta med säkerhet hur de skulle agera i 

en ansträngd situation. ‘Finns det exempelvis en risk att någon utländsk makt kan slå sig in och 

ta över?’ är en fråga han ställer sig och därför menar är en sak man behöver ta i beaktning. 

 

Precis som nämndes i avsnitt 4.4 så är avtalsförfarandet ett av de viktigaste sätten att påverka 

vilken tjänst man i slutändan kommer att få som beställare. En utmaning som Per (IT-expert) 

ser med detta är att det ställer höga krav på beställaren. Han säger att “för att sådana här system 

ska fungera så måste man ju vara en väldigt kompetent kravställare och upphandlare”. Om man 

väljer att outsourca system så de hanteras av en tredje part vilket innebär att man själv måste 

vara tillräckligt kompetent för att förstå riskerna och bristerna med det, menar han. Även 

Anders (informationssäkerhetsspecialist) poängterar att man är väldigt sårbar i ett avtals-

förhållande med sin leverantör. 

4.8 Tekniker 

Det råder en viss oklarhet bland intervjupersonerna kring vad ett moln egentligen är för något 

och hur det definieras. Detta bekräftas bland annat av Olof (Krisinformation.se): “Vad är ett 

moln? Vi har ju egna serverhallar med virtuella servrar där vi har testservrar… Det är ju ett 

moln i sig”. Intervjupersonerna talar om moln utifrån olika typer av definitioner. Per (IT-expert) 

säger till exempel att förr kallade man det bara för datacenter och att Cloud i sig handlar om 

lastbalansering och distribuering av informationen. Olof (Krisinformation.se) är inne på samma 

spår och återkommer flera gånger till att Cloud innebär att informationen ligger på virtuella och 

distribuerade servrar, oavsett om det är hos en själv eller hos en leverantör. Utifrån 

leverantörssperspektivet säger även Erik (molnleverantör) att de egentligen kallar sin moln-

tjänst för SaaS-plattform, även om de utåt marknadsför den som Cloud. Kring detta ämne 

kommer även CDN-tjänster på tal och att detta också är en typ av Cloud. Olof 

(Krisinformation.se) säger bland annat att CDN är ett enda stort moln spritt över hela jorden. 

Erik (molnleverantör) frågas även om edge-servrarna i ett CDN-nätverk är virtuella, vilket han 

bekräftar. Allt detta påvisar en otydlighet i själva begreppet Cloud och dess innebörd. 
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Under intervjuerna diskuteras även flera utmaningar med Cloud. De flesta utmaningarna är 

likgiltiga för både Cloud och CDN men det finns dock en utmaning som specifikt gäller för 

CDN som lyfts upp av Olof (Krisinformation.se). Detta är möjligheten till att kunna ändra 

informationen som ligger cachad i edge-servrarna i CDN-nätverket. Detta är extra viktigt för 

krisinformation då informationen snabbt kan förändras och därmed kan äldre information bli 

inaktuell och till och med felaktig. På grund av detta behöver informationen i edge-servrarna 

kunna nås för att uppdateras. Går inte detta att göra kan man därmed inte garantera att den 

information som ligger cachad i servern är uppdaterad. Därför måste servern inom kort tid, ca 

fem till tio minuter, peka om till en statisk generisk sida istället för att garantera att inte 

potentiellt felaktig information presenteras för användarna. Detta resulterar i att man är 

beroende av att hela tiden kunna styra informationen som ligger cachad. Både genom att lägga 

till och uppdatera informationen men även att kunna ta bort den.  
 

En sista och viktig utmaning som både Anders (informationssäkerhetsspecialist) och Olof 

(Krisinformation.se) nämner är att det råder en osäkerhet kring om de får använda sig av Cloud 

sett från myndigheternas sida. De har idag ingen uttalad policy kring vad som gäller för moln-

tjänster, vilket gör att det råder en stor osäkerhet som leder till långa interna diskussioner. Olof 

tillägger att det även kan vara så att de upphandlar något som senare inte visar sig vara okej och 

att det först efter det uppstår regler, men innan dess råder det en stor osäkerhet. 
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5 Analys 

Precis som beskrivs i avsnittet om analysprocessen (3.4.2) genomförs i detta kapitel den analys 

som härleder och testar de faktorer som studien resulterar i. Faktorerna härleds induktivt utifrån 

teman som identifierats under kodning och analys av intervjusvaren, vilka presenterats i 

föregående kapitel. Dessa verifieras sedan deduktivt mot Wylds utmaningar, för att 

avslutningsvis testas i fallstudien av Falska Fredrik. 

5.1 Viktiga faktorer utifrån intervjuer 

Nedan följer de viktiga faktorer som identifierats utifrån intervjuerna som beskrivs i kapitel 4. 

Varje faktor kommer att motiveras med resonemang som grundar sig i datainsamlingen och 

avslutningsvis sammanfattas faktorerna med dess innebörd.  

 

För att få en stabil driftlösning beskrivs i avsnittet om Alternativa lösningar (4.6) att man kan 

ha redundans i flera led som på så sätt gör att saker kan börja gå sönder men att det fortfarande 

ändå levereras innehåll till användaren. Ju mer redundant lösning, både i antal led av redundans 

och geografisk distribuering, desto sannolikare är det att den klarar av även fel som uppstår. 

Samtidigt poängterar Olof (Krisinformation.se) att det måste vägas mot vad det rent ekonomiskt 

medför för kostnader. Överlag finns det, precis som beskrivs i avsnittet om nuvarande tekniska 

lösningar (4.1), olika mer eller mindre avancerade lösningar; med eller utan CDN, med eller 

utan Cloud som driftmiljö et cetera. Dessa har alla olika risker, precis som beskrivs i avsnittet 

om Riskanalys (4.3.2). Samtidigt finns det många vinster med att kunna nyttja denna typ av 

molnlösningar, vilket också respondenterna var överens om. Alltså finns det, precis som Olof 

(Krisinformation.se) nämner, anledning att väga risk mot nytta. Om nyttan är större och riskerna 

är mindre med något av alternativen jämfört med andra så kanske det är den bästa lösningen. 

Även om en lösning kan ha flera risker kan alternativen vara väl mycket sämre ur andra 

aspekter, det beror då helt på vad man har för behov och prioriteringar. Är det exempelvis 

säkerhet som är viktigast, är det att tjänsten är tillgänglig som är viktigast eller vad är viktigast 

i sammanhanget? Allt landar i slutändan i den första faktorn; att välja lämplig molnlösning 

utifrån behovet. Det är viktigt att inte likställa alla molnlösningar utan att utreda specifikt vilken 

typ av lösning som lämpar sig bäst. Det finns många olika varianter av lösningar där alla fyller 

olika syften och möter olika behov. 

 

I avsnitten om Kontroll och ansvar (4.4) och Outsourcing (4.7) beskrivs utmaningarna med att 

som kravställare förstå riskerna och bristerna med att outsourca till en tredje part och genom 

detta kunna formulera tydliga och rätt krav på leverantören. Därför blir det viktigt att ha 

kompetensen för hur dessa ska utformas. Detta är något som både Per (IT-expert), Anders 

(informationssäkerhetsspecialist) och Olof (Krisinformation.se) belyser. Likaså beskrivs vikten 

av att kunna följa upp att dessa krav efterföljs, och även där blir det viktigt att man har rätt 

kompetens för att göra det på ett adekvat sätt. Det kan till exempel gälla att man är kompetent 
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för att förstå säkerhetsrisker och hur de bör hanteras, precis som beskrivs i avsnitt 4.3.1. Det 

kan även gälla att kunna peka om DNS:er precis som Olof beskriver i avsnitt 4.5, eller hantera 

CDN-tjänster som beskrivs i avsnitt 4.8. Per framhäver därtill att man inte kan outsourca 

ansvaret utan att man fortfarande alltid har ett ansvar, oavsett om det är en extern leverantör 

som tillhandahåller tjänsten eller inte. Även det innebär att man behöver ha kompetens för att 

kunna leva upp till det ansvaret och sammantaget leder det fram till den andra faktorn; att inneha 

rätt kompetens internt.  

 

Både Olof (Krisinformation.se), Per (IT-expert) och Erik (molnleverantör) anser därtill att man 

behöver ha handlingsberedskap om något slutar fungera som tänkt, vilket beskrivs i avsnittet 

om kontinuitetsplanering och rådighet (4.5). Oavsett hur bra och tålig lösning man nyttjar bör 

man ha en kontinuitetsplanering för ifall den ursprungliga lösningen inte fungerar som tänkt. 

Per menar just detta; att det alltid kan gå annorlunda än man tänkt sig, oavsett hur bra man 

förbereder sig, och att man därför ska ha en plan för hur man agerar i ett sådant scenario. Detta 

är även något Erik i egenskap av leverantör förespråkar, även om det kan vara osannolikt att 

något sådant inträffar. Det är endast med beredskap för hur man ska agera som man snabbt kan 

handla och lösa problemet. Även Försvarsmakten och MSB (2016) skriver i deras rapport att 

kritisk informationsinfrastruktur alltid måste fungera och utifall normal drift inte kan ske ska 

det ha planerats för alternativ. Utifrån detta är den tredje faktorn att upprätta en kontinuitets-

planering.  

 

Vidare i avsnitt 4.5 återges vikten av att också ha förberett så det finns bra förutsättningar för 

att nyttja alternativa lösningar, i enlighet med kontinuitetsplaneringen. Per (IT-expert) menar 

att det till och med är ett måste att man har rådighet och handlingsfrihet för att kunna lösa 

problem i en krissituation. För att snabbt kunna agera på alternativ får man inte vara alltför 

beroende av en viss leverantör eller lösning utan ska på ett förhållandevis enkelt sätt kunna 

byta. Ur det resonemanget kan man även tolka att interoperabilitet blir en viktig sak att ta 

hänsyn till. För att till exempel snabbt och enkelt kunna byta leverantör är det avgörande att det 

finns en interoperabilitet som gör att man kan flytta över sin driftmiljö till en annan aktör. 

Således blir den sista faktorn att ha rådighet och handlingsfrihet. 

 

Sammanfattningsvis är det dessa fyra faktorer som identifierats som viktiga för en myndighet 

att ta hänsyn till vid utredning om Cloud Computing är en lämplig IT-infrastruktur för 

distribuering av webbaserad krisinformation: 

 

1. Välj lämplig molnlösning utifrån behov 

Det finns många varianter av implementation med Cloud som alla fyller olika syften. 

Lägg därför vikt på att utreda vilken specifik lösning som lämpar sig bäst utifrån behoven 

som identifieras. Gå igenom vilka risker som finns med respektive alternativ och jämför 

dessa mot nyttan för desamma. Ju mer redundant lösningen är och ju flera led av 

redundans den har, desto pålitligare blir den. När sedan en lämplig lösning valts kan de 
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identifierade riskerna för den lösningen analyseras och hanteras för att på så sätt få bästa 

möjliga förutsättningar.  

 

2. Inneha rätt kompetens internt 

Se till att ha tekniskt kunniga personer internt för att kunna ställa tydliga krav gentemot 

leverantörer i vad och hur lösningen förväntas fungera. Dessa personer bör även följa upp 

löpande att kraven efterlevs samt att inte eventuella nya faktorer gör att kraven behöver 

ses över. Att man outsourcar tjänsten innebär inte att man helt kan bortse från att behålla 

teknisk kompetens även internt, trots att det kanske inte är lika stort behov som om man 

driftar allting in-house. 

 

3. Upprätta en kontinuitetsplanering 

Planera och förbered för att kunna hantera ett scenario där normalt drift inte kan ske. I 

planen bör flera alternativa lösningar identifieras samt en strategi för hur dessa ska 

verkställas för att man snabbt ska kunna agera ifall behov uppstår. 

 

4. Ha rådighet och handlingsfrihet 

Se till att alltid behålla rådigheten och handlingsfriheten i de lösningar som nyttjas. Precis 

lika viktigt som att upprätta en kontinuitetsplanering är det också viktigt att skaffa sig bra 

förutsättningar för att kunna agera på alternativa lösningar vid behov. Detta inkluderar att 

ha lösningar som är kompatibla med olika driftmiljöer och leverantörer för att inte bli låst 

i en viss implementation utan snabbt kan byta miljö vid behov. 

5.2 Jämförelse av faktorer mot teoretisk grund 

För att motivera syftet med de identifierade faktorerna i avsnitt 5.1 jämförs dessa nedan mot 

den Wylds utmaningar som beskrivs i avsnitt 2.3.  

 

1. Välj lämplig molnlösning utifrån behov 

I Wylds utmaning två konstaterar han att ett stort orosmoment med Cloud är huruvida det är 

pålitligt. Samtidigt menar han att in-houselösningar sällan kan matcha servicenivåerna som 

molnleverantörer erbjuder. Detta går därför i linje med att man måste väga riskerna mot nyttan 

för olika alternativ och att orosmomenten inte alltid behöver vara befogade när man jämför med 

alternativet. Att välja en molnlösning som verkligen uppfyller de behov man har är nämligen 

något som gör att det ställs höga krav på att man sätter sig in på djupet i den lösning man vill 

skaffa sig, vilket Wyld poängterar. Han menar att man behöver förstå hur och varför en lösning 

fungerar som den gör, vilket också är poängen med denna studies första faktor – att inte bara ta 

‘första bästa’ molnlösning utan att verkligen skaffa sig förståelse på djupet kring hur en lösning 

fungerar och vilken som lämpar sig bäst. 
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Även Wylds utmaning tre tar upp resonemang kring hur man ska se på risk och nytta. Han 

diskuterar i detta fallet säkerheten med Cloud och att det finns en rädsla för att Cloud ska 

medföra säkerhetsproblem och att man tappar kontrollen, samtidigt som han menar att det inte 

är motiverat. Han menar istället att det är en myt och att molnleverantörer i själva verket kan 

vara mer säkra än exempelvis en myndighets egna IT-lösning. På samma sätt som denna studies 

första faktor tar fasta på att man måste väga den reella risken mot nyttan så menar han att IT-

branschen har en tendens att behandla alla risker som värsta tänkbara scenario utan att ta hänsyn 

till dess faktiska påverkan och sannolikhet. 

 

2. Inneha rätt kompetens internt 

Wyld belyser i sin utmaning åtta behovet av att omdefiniera rollerna i sin IT-arbetsstyrka när 

man går över till Cloud, vilket är precis samma sak som diskuteras i denna studies andra faktor. 

Wyld poängterar att även om vissa tjänster såsom manuell hantering av datacenter kan väntas 

minska, så finns samtidigt ett större behov av personal som kan förhandla och hantera service-

nivåer och organisatoriska avtal. Detta är alltså precis samma resonemang som förs i andra 

faktorn i denna studie; att det blir viktigt att ha personal som besitter kompetens kring 

förhandlingar och avtal. 

 

3. Upprätta en kontinuitetsplanering 

I Wylds utmaning ett beskriver han att en av de huvudsakliga fördelarna med Cloud-baserade 

lösningar är att man vid en kris relativt snabbt kan återhämta sig igen ifall tjänsten blir 

otillgänglig. För att göra detta mer effektivt bör man ha en tydlig plan för hur det ska gå till, 

vilket är vad den tredje faktorn i denna studie handlar om. För att snabbt kunna agera så måste 

det finnas en kontinuitetsplanering för vad som ska göras. 

 

Wyld nämner även i hans utmaning två att om ett avbrott skulle uppstå vid en kritisk tidpunkt 

så är det inte säkert att några pengar kan kompensera för den skadan som uppstår. Ifall det 

exempelvis uppstår när det är avgörande att nå ut med krisinformation så hjälper det inte att 

man senare kan kräva leverantören på vite, man kan alltså inte enbart förlita sig på SLA:er. 

Därför blir det istället viktigt att vid ett sådant tillfälle själv vara förberedd och snabbt kunna 

agera på ett alternativ som omgående kan få igång tjänsten igen. 

 

4. Ha rådighet och handlingsfrihet 

Wyld menar i sin utmaning ett att Cloud ger förutsättningar för att vara flexibel och agil i sitt 

arbetssätt. Samtidigt är inte detta något som kommer av sig självt enbart genom att man 

använder sig av Cloud utan det krävs även att man har skapat sig rätt förutsättningar, vilket är 

precis vad den sista faktorn i denna studie tar fasta på. För att kunna vara flexibel så behöver 

man ha skapat sig handlingsfrihet och rådighet att kunna byta lösning. 

 

Wylds utmaning fyra beskriver risken att fastna i en viss molnlösning som saknar inter-

operabilitet med andra lösningar, vilket denna studies sista faktor helt är i linje med. Wyld 

menar att myndigheter bör jobba för att nya standarder skapas för Cloud som gör att man kan 
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undvika inlåsningseffekter med vissa leverantörer och lösningar. På samma sätt syftar sista 

faktorn i denna studie till att man ska se till att ha rätt förutsättningar för att på ett förhållandevis 

enkelt sätt kunna byta både leverantör och driftmiljö. Det innebär bland annat att det behöver 

finnas en bra interoperabilitet mellan den lösningen man primärt nyttjar och andra leverantörer 

och/eller lösningar. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstateras det att denna studies fyra faktorer till stor del går i linje med 

och grundar sig i samma resonemang som studiens teoretiska grund. Det som dock skiljer dem 

åt är att två av de utmaningar som nämns i 2.3 inte matchar med denna studies identifierade 

faktorer, detta är Wylds utmaning sex och utmaning tio.  

 

Utmaning sex beskriver juridiska utmaningar kring Cloud vilket är något som delvis berörts i 

de intervjuer som utförts, men som inte anses vara tillräckligt relevant för denna studies syfte 

då juridiska utmaningar inte framstår vara begränsande i kontexten av krisinformation. 

 

Utmaning tio beskriver vikten av att myndigheter samordnar sig kring hur de ska nyttja Cloud. 

Detta har inte i någon större utsträckning belysts under intervjuerna, vilket är varför det inte 

legat till grund för någon av de identifierade faktorerna. 

5.3 Beskrivning av Falska Fredrik 

I detta avsnitt görs en beskrivning av Falska Fredrik, det fall som valts att granskas i denna 

studie. De datakällor som används för beskrivning av fallet är primärt den uppföljningsrapport 

som släpptes av MSB efter själva händelsen (MSB, 2017d) tillsammans med ett utdrag kring 

händelsen som inhämtats i samband med denna studie (bilaga 1). Dessa källor kompletteras 

även med inlägg på webbsidor, bland annat krisinformation.se och andra myndighetssidor, samt 

tidningsartiklar. 

5.3.1 Händelseförlopp 

På kvällen söndagen den 9:e juli sommaren 2017 utlöstes en VMA-signal i Stockholmsområdet 

till följd av en felaktig hantering av SOS-Alarm (MSB, 2017d). Varje söndag genomförs ett 

tyst test för att säkerställa att rutiner fungerar hos medarbetarna (SOS Alarm, 2018). Det som 

dock skedde denna gång var att larmet även gick ut skarpt under själva genomförandet av testet 

vilket ska ha skett till följd av en uppgradering av systemet (Aftonbladet, 2017b; Andersson, 

Horvatovic & Malmén, 2017; MSB, 2017d). 

 

Normalt vid utsändningen av ett VMA finns det alltid en initial kontakt mellan räddningsledare, 

SOS Alarm och Sveriges Radio innan varningen går ut (MSB, 2017a). Eftersom detta 

egentligen var ett test genomfördes inte alla rutiner som vanligtvis sker vid utsändning av ett 
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skarpt larm (MSB, 2017a). Då denna kontakt inte var upprättad från början dröjde det därför 

längre tid denna gång innan bekräftad information nådde rätt kanaler. Enligt MSB (2017a) tog 

det elva minuter innan Sveriges Radio P4, som är den officiella beredskapskanalen, kunde gå 

ut med informationen om att larmet var felaktigt. Eftersom Krisinformation.se har som policy 

att endast gå ut med bekräftad information i sina nyheter kunde de inte göra detta förrän sådan 

typ av information fanns att tillgå (MSB, 2017a).  

 

I och med att SOS-Alarm sitter på en plats belägen djupt under ett berg kunde de själva inte 

höra att signalen gick ut skarpt, vilket ledde till att det tog några minuter innan de själva blev 

medvetna om vad som skett (SOS Alarm, 2018). När de väl blev medvetna om vad som hänt 

gick de första minuterna åt till att skapa sig en lägesbild av situationen och kort därefter försökte 

man sända ut en “faran är över signal” men detta gick inte (SOS Alarm, 2018). Detta gjordes 

totalt två gånger, men ingen av signalerna gick ut och kunde därmed inte höras av allmänheten, 

vilket berodde på att signalerna försökte sändas ut för tidigt (MSB, 2017d). Vid utsändning av 

VMA-larm finns det nämligen en tidsspärr på tre minuter som måste passera innan en ny signal 

kan sändas ut (MSB, 2017d). 

 

Enligt MSB (2017d) dröjde det upp till tio minuter innan sändningsledningen på Sveriges Radio 

fick besked från SOS-Alarm med korrekt information som kunde sändas ut i radion. Sveriges 

Radio valde då att sända ut informationen som ett vanligt myndighetsmeddelande istället för 

ett VMA eftersom det enligt dem inte var ett riktigt VMA-larm. 

 

I och med att signalen “faran är över” aldrig sändes ut korrekt, tillsammans med att det tog lång 

tid innan information gick ut till allmänheten samt att flera myndigheters webbsidor blev 

överbelastade (se avsnitt 5.3.2), skapade detta en stor oro bland befolkningen (Lagerwall & 

Kullving, 2017).  

5.3.2 Myndigheternas webbsidor 

Under händelsen blev flera myndighetshemsidor anstormade där vissa av dem ska ha blivit 

överbelastade och därmed otillgängliga. Dessa webbsidor är SOS Alarms, MSBs och Polisens 

(Andersson, Horvatovic & Malmén, 2017; MSB, 2017d). Det ska även till en början ha gått ut 

falsk information om att även Krisinformation.se ska ha blivit överbelastad och otillgänglig 

(MSB, 2017e). Detta är enligt Krisinformation.se inte korrekt då webbsidan är dimensionerad 

för att klara av mycket datatrafik och därmed inte låg nere under händelsen (bilaga 1; MSB, 

2017d, 2017e). Enligt MSB (bilaga 1) var en av anledningarna till att myndigheternas 

webbsidor blev överbelastade att folk hade blivit dirigerade via Google till dem istället för 

krisinformation.se som är den sida som är tilltänkt att hantera den här mängden av datatrafik. 

Till exempel hade MSBs hemsida över 36000 sidbesök per minut där de flesta blivit dirigerade 

dit från Google efter att ha sökt på ord som till exempel: “vma”, “hesa fredrik” och “skyddsrum” 

(bilaga 1). Således är det tänkbart att de andra myndigheterna utsattes för ett liknande scenario. 

Vad som hände med respektive webbsida beskrivs nedan. 
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Polisen.se 

MSB beskriver att belastningarna till följd av det falska larmet ska ha gett långa svarstider på 

deras webbsida (MSB, 2017d). Enligt Polisen själva låg deras webbsida aldrig helt nere, inte 

heller menar de att detta skulle ha berott på ett tekniskt fel, utan det var bara svarstiden som var 

betydligt längre än normalt på grund av den höga trafiken (Polisen.se, 2017). Den största 

faktorn som förklarar de långa svarstiderna är att webbsidan var baserad på en äldre teknisk 

plattform (MSB, 2017d). 

SOSAlarm.se 

SOS Alarms webbsida var inte konstruerad för att leverera situationsanpassad krisinformation 

till allmänheten (MSB, 2017d). I en artikel av SVT som publicerades kort efter händelsen hade 

inte SOS-Alarm något bra svar på varför deras hemsida låg nere, enligt dem ska den kunna 

klara av denna typ av belastning (Andersson, Horvatovic & Malmén, 2017). I MSBs upp-

följningsrapport beskrivs det dock att webbsidan började få problem vid 700 samtidiga 

besökare och nådde en topp på 1000 besökare innan den gick ner (MSB, 2017d). Kapacitets-

problemet ska ha berott på ett felaktigt installerat Twitterflöde på startsidan som tog för mycket 

kapacitet (MSB, 2017d), vilket gör att det enkelt kan konstateras att de inte hade tillräcklig 

kapacitet för att klara denna typ av datatrafik. 

MSB.se 

MSB (2017d) beskriver att det var det stora antalet besökare under kort tid som orsakade en 

försämrad funktionalitet av deras webbsida. Den höga belastningen varade i ungefär en timme 

och när antalet användare minskade fungerade webbsidan som vanligt igen. Webbsidan var 

egentligen dimensionerad för ett jämnt flöde av besökare samt ett betydligt lägre antal samtidiga 

besökare (MSB, 2017d). I utdraget från MSB (bilaga 1) beskrivs att de snabbt kunde identifiera 

att de råkat ut för en överbelastning. Dock gick händelseförloppen för snabbt för att varken 

automatiska eller manuella återställningssystem skulle hinna gå igång.  

 

Till en början försökte de utreda huruvida de blivit utsatta för en DDoS-attack, vilket de snabbt 

kunde konstatera inte var fallet och även bekräftades av deras leverantör av DDoS-skydd. 

DDoS-skyddet hade därmed inte aktiverats av detta trafikmönster. Webbsidan hade även en 

funktion där en reservwebbsida kan tas i bruk om den primära webbsidan skulle bli otillgänglig 

(MSB, 2017d). Enligt en nyhet på deras webbsida dagen efter hade reservwebbsidan 

automatiskt gått upp för de som inte kunde nå webbsidan (MSB, 2017c). I uppföljnings-

rapporten menar de dock att reservwebbsidan inte aktiverades den här gången eftersom den 

primära webbsidan ur ett tekniskt perspektiv fortfarande fungerade (MSB, 2017d).  

5.4 Viktiga faktorer i fallet Falska Fredrik 

I detta avsnitt används de identifierade faktorerna i avsnitt 5.1 tillsammans med fallstudien av 

Falska Fredrik från avsnitt 5.3 för att testa hur dessa faktorer hade fungerat i ett verkligt fall. 
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1. Välj lämplig molnlösning utifrån behov 

Utifrån den första identifierade faktorn i denna studie bör man gå igenom de alternativ som 

finns för distribueringen av den webbaserade krisinformationen med hjälp av någon form av 

molnlösning och väga risk mot nytta för respektive av dessa. Det hade kunnat resultera i tre 

grundläggande alternativ: in-house med CDN, Cloud som driftmiljö samt Cloud som driftmiljö 

tillsammans med CDN. Det första alternativet bygger alltså på en driftarkitektur med intern 

drift, men där man nyttjar CDN för att distribuera ut datat från den interna servern. De sista två 

alternativen bygger på en Cloud-lösning för driftmiljön men där det sista alternativet även 

innebär att man nyttjar CDN för att distribuera ut datat från molnleverantörens servrar. 

 

Med utgångspunkt i dessa tre alternativ kan många specifika alternativa lösningar identifieras, 

exempelvis om en svensk eller utländsk leverantör ska anlitas, olika alternativ på redundanta 

lösningar et cetera. Med dessa kan både risker och nytta med respektive alternativ utredas.  

 

Utifrån fallet hade det därför till exempel blivit relevant att hitta en lösning som klarar av stor 

anstormning av användare under en kort tidsperiod. Följaktligen kanske större moln-

leverantörer hade varit att föredra framför små, då de har en stor kapacitet. En bra lösning med 

lastbalansering som kan distribuera ut datatrafiken över många servrar hade också kunnat vara 

en viktig faktor i fallet, som kunnat motverka att överbelastning inte uppstått. 

 

Alla dessa perspektiv sammanvägs för att kunna avgöra vilken lösning som lämpar sig bäst. 

Utifrån fallet kanske Polisen.se anser att en lösning där servrarna är in-house men där datat 

distribueras ut med CDN skulle vara bäst, medan SOS Alarm anser att en molnlösning för drift-

miljön är bäst. Vidare hade exempelvis SOS Alarm kunnat se till att molnlösningen haft flera 

led av redundans för att försäkra sig om att inte tjänsten skulle kunna bli otillgänglig på grund 

av yttre faktorer som strömavbrott eller dylikt. Självklart skulle även ekonomiska perspektiv 

tillkomma i detta för att utreda vilken lösning som lämpar sig bäst. En bra grundförutsättning 

med rätt typ av driftarkitektur hade i fallet kunnat gjort att hela problematiken med över-

belastning uteblivit och webbplatserna hade varit tillgängliga under hela händelsen. 

 

Utifrån den driftmiljö man anser vara bäst lämpad för ändamålet bör man även analysera de 

risker man identifierat med denna för att kunna hantera dessa; till exempel hade SOS Alarm 

utifrån exemplet ovan kunnat försäkra sig om att deras Cloud-lösning upprätthåller en hög grad 

av säkerhet i flera led för att kunna säkerställa att informationen är riktig. 

 

2. Inneha rätt kompetens internt 

För att kunna ställa rätt krav på en leverantör skulle man i enlighet med den andra faktorn 

behöva se till att ha tekniskt kunnig personal internt. För SOS Alarm hade det enligt exemplet 

kunnat innebära att de behövt se över om det skulle innebära att ny personal behövs anställas 

för detta eller om det redan fanns denna kompetens sedan tidigare. 
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Utifrån fallet hade rätt kompetens internt kunnat innebära att man satt upp en bra och stabil 

driftmiljö och arkitektur som gjort att den tål även momentant hög belastning. SOS Alarm hade 

med rätt personal även kanske kunnat kunnat konstatera att deras Twitterflöde gjort att de har 

ett nytt behov jämfört med tidigare och därför behövt anpassa sin Cloud-lösning därefter. 

 

3. Upprätta en kontinuitetsplanering 

Om det av någon anledning trots de tidigare faktorerna skulle uppstå ett avbrott där inte tjänsten 

fungerar skulle man i enlighet med den tredje faktorn kunnat skapa en kontinuitetsplanering för 

hur det skulle hanteras. Hade exempelvis MSB haft en tydlig plan med en alternativ lösning 

ifall hemsidan blir överbelastad hade de haft helt andra förutsättningar att snabbt få tjänsten 

tillgänglig igen. Här ser man även vikten av att denna plan är anpassad för olika scenarion; i 

fallet beskrivs att de hade en reservwebbplats som skulle gå upp automatiskt vid överbelastning 

men att den rent tekniskt inte ansågs vara otillgänglig och att det därför inte skedde. Således 

hade de planerat för ett annat än scenario än vad som var fallet. Även Polisen beskriver att deras 

webbsida aldrig låg “helt nere”, samtidigt som det upplevdes vara fallet av många. Alltså hade 

en plan för att hantera detta kunnat göra nytta även för dem. 

 

Ju mer tid som läggs på kontinuitetsplaneringen och som därmed även gör att fler scenarion 

täcks in, desto bättre resultat blir det rimligen också då sannolikheten är högre att man har en 

plan för det specifikt inträffade.  

 

4. Ha rådighet och handlingsfrihet 

Slutligen hade rådighet och handlingsfrihet, i enlighet med den fjärde faktorn, varit något som 

kunnat göra stor skillnad i fallet. Om aktörerna hade haft handlingsfriheten att enkelt kunna 

byta till en alternativ lösning, i kombination med en bra kontinuitetsplanering, så hade de snabbt 

kunnat sätta upp en alternativ miljö och på så sätt få igång webbplatserna igen. Alternativt hade 

de kunnat presentera innehållet på ett mer avskalat sätt för att minska belastningen på servrarna 

och på så sätt nå ut med informationen. Oavsett exakt lösning så är rådighet och handlingsfrihet 

något som ger förutsättningar för att kunna agera på det lämpligaste alternativet. 

 

Det hade i det tidigare exemplet med SOS Alarm kunnat vara att de haft en molnlösning som i 

sitt utförande är anpassad för att lätt kunna sättas upp hos i princip vilken molnleverantör som 

helst, vilket på så sätt ger en stor handlingsfrihet. Om man samtidigt exempelvis har sett till att 

ha rådighet över att kunna styra om och flytta hela driftmiljön utan att vara beroende av sin 

leverantör så ges goda förutsättningar för att kunna lösa problem på alternativa sätt. 

 

Sammanfattning 

Analysen av studiens faktorer i fallet Falska Fredrik påvisar faktorernas relevans och hur de i 

ett verkligt fall kan göra skillnad. Varje faktor i analysen visar var för sig att de hade kunnat 

göra skillnad i fallet. De första två faktorerna kunde påverkat på ett proaktivt sätt och förhindrat 

att överbelastningar uppstod samtidigt som de sista två faktorerna kunde påverkat på ett reaktivt 

sätt och gjort att situationen hade kunnat hanteras annorlunda.  
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6 Avslutande del 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats tillsammans med vidare diskussioner och 

reflektioner kring denna. Först presenteras slutsatsen där resultatet kopplas till studiens 

forskningsfråga. Vidare diskuteras sedan studiens resultat med kopplingar till kontexten i stort 

samt reflektioner kring studiens utförande och förslag för vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Som beskrivs i inledningen (avsnitt 1.3) är syftet med studien att utreda vilka faktorer som är 

viktiga för myndigheter att ta hänsyn till för att få en stabil distribuering av webbaserad kris-

information med molnlösningar. Detta har resulterat i att studien ämnar besvara följande 

forskningsfråga: 

 

•    Vilka faktorer är viktiga för en myndighet att ta hänsyn till för att uppnå en stabil 

driftlösning vid distribuering av webbaserad krisinformation med hjälp av Cloud 

Computing? 

För att besvara denna fråga har sammanställningar av utförda intervjuer gjorts i kapitel 4, för 

att sedan i analysen (avsnitt 5.1) omsättas i fyra faktorer som blir viktiga för en myndighet att 

ta hänsyn till för att uppnå en stabil driftlösning vid distribuering av webbaserad krisinformation 

med hjälp av Cloud Computing.  

 

Dessa faktorer tar fasta på viktiga perspektiv att ha i åtanke för att uppnå en molnlösning som 

inte bara ska fungera i ett scenario av daglig drift när allting fungerar som vanligt, utan även 

ska vara stabil och tålig under hård belastning - exempelvis vid en kris. Faktorerna ska kunna 

användas av myndigheter som vägledning i vad som är särskilt viktigt att fokusera på för att 

kunna skapa en hållbar distribution av krisinformation med hjälp av Cloud. Används de på rätt 

sätt ska det alltså kunna leda till att krisinformation som i dagsläget fortfarande vid vissa 

tillfällen har varit otillgänglig på grund av tekniska överbelastningar, istället ska kunna finnas 

tillgänglig på ett snabbt och enkelt sätt.  

 

Precis som beskrivs i avsnittet om kunskapsintressenter (1.5) så är de primärt identifierade 

intressenterna av studiens resultat myndigheter som behöver nå ut med krisinformation via sina 

webbsidor, men även andra myndigheter kan dra nytta av de faktorer som identifierats. I 

synnerhet myndigheter som stundvis kan få väldigt momentant hög belastning bör rimligen 

kunna dra nytta av studiens resultat. 
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6.2 Diskussion 

En intressant aspekt av konsekvenserna ifall svenska myndigheter inte har en fungerande 

kriskommunikation är att risken för rykten och otydligheter ökar, vilket också bekräftas av 

Försvarsmakten och MSB (2016). När då samtidigt exempelvis MSB (2016) och Stockholms 

stad (Vetenskapsrådet, 2018) skriver att de kommunicerar krisinformation via sociala medier 

ifall deras webbplatser inte är tillgängliga så uppstår en fundering om inte risken finns att 

sociala medier kan spä på risken för rykten och otydligheter, inte minst med hänsyn till att just 

det var vad som inträffade under terrordådet på Drottninggatan 2017 (Regeringskansliet, 

2017b). Med utgångspunkt i detta kan man alltså anse att det till och med är att klassa som 

särskilt viktigt att myndigheters webbplatser fungerar i ansträngda situationer med hänsyn till 

att det kanske är just då som de behövs som allra mest. Man kan även fundera på om Sveriges 

myndigheter vill vara beroende av utländska, ofta amerikanska, vinstdrivande bolag för att i en 

sådan potentiellt ansträngd situation kunna kommunicera krisinformation till sina medborgare 

via sociala medier. Kan det finnas andra risker för intrång där någon utomstående kan ta över 

och förmedla inkorrekt information i sociala medier eller kan man räkna med att de kan 

upprätthålla samma säkerhet som en myndighets egna webbsida? Informationens riktighet har 

nämligen på flera håll identifierats som särskilt viktigt vid förmedling av krisinformation. Vad 

skulle exempelvis hända om någon utomstående skulle få tillgång till att kommunicera med 

medborgarna från en uppfattat säker källa samtidigt som ett pågående terrordåd? Dessa frågor 

är exempel på funderingar som uppstått under studiens arbete. 

 

I relation till detta är det också intressant att diskutera myndigheternas ansvar kring 

krisinformation. I intervjuerna (avsnitt 4.4) diskuteras ansvar och i en av intervjuerna nämner 

respondenten att om inte myndigheterna har information när något händer så minskar 

förtroendet för dem och möjligen också för samhället. Respondenten menar att det alltså kan 

sända negativa signaler till allmänheten ifall man inte har kapacitet att kunna förmedla 

krisinformation på ett sätt som befolkningen förväntar sig. Även om det kan finnas alternativa 

kanaler att få tillgång till information, exempelvis via radio, så är frågan om man kan vänta sig 

att medborgare i dagens samhälle skulle vända sig dit. Är det inte med hänsyn till hur tekniskt 

utvecklade vi är i Sverige idag stor risk att många ändå fortsätter att leta information på internet? 

Numera är man van att kunna få tillgång till information på begäran när helst man som 

användare önskar så, vilket då rimligen även bör kunna förväntas när det kommer till att få 

tillförlitlig information från ansvariga myndigheter i händelse av en kris. Vad händer om 

medborgare, i brist på information från källor som myndigheterna har kontroll över, istället 

börjar ta del av information från alternativa källor där inte någon sådan kontroll finns?  

 

Helt klart är att det finns anledning till att uppnå bra och stabila webbplatser med kris-

information så att ifall behovet verkligen uppstår, och en stor anstormning av informations-

sökande medborgare uppstår, så ska också kapaciteten finnas för detta. 
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Utifrån denna studies resultat är det även intressant att dra paralleller till projektet Särimner 

(avsnitt 2.2.3). Precis som beskrivs i projektet är det inte menat att ersätta kommersiella 

lösningar, vilket påvisar vikten av en stabil distribuering för webbsidan oavsett Särimner-

lösningen. Därtill är Särimner än så länge endast ett pilotprojekt vilket gör att någon 

implementation inte är beslutad ännu. Alltså bör myndigheter med krisinformation ha egna 

lösningar för att på ett stabilt sätt kunna nå ut med sin information – exempelvis med Cloud.  

6.3 Reflektioner kring studien 

Genomförandet av denna studie har varit både intressant och lärorikt. I och med att Cloud 

Computing för distribuering av krisinformation är ett i det närmaste outforskat område har 

denna studie bringat flera intressanta insikter under dess utförande. Inte minst med att den har 

ramat in en problematik som finns hos svenska myndigheter i dagsläget kring hur man ska 

förhålla sig till molntjänster. Denna problematik belyses bland annat i en nyhet från SKL 

(2019a) som publicerades under utförandet av denna studie. Studien ligger även väldigt bra i 

tiden. Krishantering och krisberedskap är ett mer och mer uppmärksammat ämne i Sverige 

vilket bland annat kan tolkas utifrån Försvarsmakten och MSBs (2016) rapport om planering 

av totalförsvaret. Under våren 2018 skickade även MSB ut broschyren “Om kriget eller krisen 

kommer” till en stor del av befolkningen i syftet att få folk att vara bättre förberedda i händelse 

av kris (MSB, 2019).  

 

Det har även förekommit utmaningar genom utförandet av studien. I och med att det är en 

kvalitativ studie som utförs så har det lagts stor vikt vid att hitta lämpliga personer att intervjua. 

Detta har både gjorts för att fånga tillräckligt många perspektiv på forskningsfrågan, men även 

för att hitta personer som besitter rätt kunskap för att kunna ge dessa perspektiv. Att identifiera, 

få kontakt med och få till intervjuer med rätt personer har varit en stor utmaning.  

 

Även om ännu fler intervjuer hade varit att föredra för att samla in ytterligare data, anses studien 

ändå ha fångat tillräckligt många perspektiv för att besvara forskningsfrågan ordentligt. En 

slutsats som kan dras är att det är lättare att genomföra intervjuer med personer på myndigheter 

än hos privata företag. Personerna som intervjuades på myndigheter gick förhållandevis fort att 

både få kontakt med och få möjlighet till en intervju med. Dessa personer avsatte även tid för 

att kunna utföra personintervjuer på plats. Att få till intervjuer med yrkesverksamma personer 

inom den privata sektorn var betydligt svårare och tog mycket längre tid. Dessa utfördes även 

över telefon för att spara tid. Detta kan även ha bidragit till kvaliteten av intervjusvaren, då 

personintervjuerna har upplevts mer personliga och personen har därmed kunnat var mer 

närvarande i frågorna som ställts.  

 

En sista reflektion över studiens genomförande är att intervjupersonerna tillfrågades om 

sekretess och om detta skulle utgöra något hinder för intervjusvaren. Trots att de svarade nej på 

detta var det ändå tydligt att kring vissa frågor gavs svar som inte förklarade hela sanningen 



 

44 

eller ibland inte kunde besvaras alls på grund av sekretess. Detta skedde dock endast vid få 

tillfällen och anses därmed inte ha påverkat studien märkbart. 

6.4 Vidare forskning 

För vidare forskning inom området uppmuntras det att utmana de faktorer som denna studie 

resulterat i. Detta både för att ytterligare säkerställa och stödja deras akademiska grund men 

även för att eventuellt utökas. En viktig aspekt som lyfts upp i Wylds utmaning tio, vikten av 

att myndigheter samordnar sig kring hur de ska nyttja Cloud, är bland annat en aspekt som 

skulle kunna tillföras. Detta lyftes upp av en av intervjupersonerna och hade varit ett intressant 

ytterligare perspektiv. Dock talades det generellt väldigt lite om detta och ansågs därmed ha för 

svag grund för att kunna räknas in som en faktor i denna studies resultat.  

 

En annan aspekt, som även avgränsas tydligt från i denna studie, är det ekonomiska 

perspektivet. En av de största fördelarna med Cloud som ofta lyfts upp är den ekonomiska 

fördelen (Armbrust m.fl., 2010; Buyya, Yeo, Venugopal, Broberg & Brandic, 2009). Samtidigt 

nämndes det bland annat i intervjun med Olof (Krisinformation.se) att det ekonomiska kring 

Cloud både kan påverka positivt och negativt då det även kan bli dyrt med vissa molnlösningar. 

Detta kan därmed också komma att bli avgörande för val av tjänst och är ytterligare en aspekt 

som vore intressant att utreda vidare. 

 

Det går även att se flera likheter mellan Särimners lösning och CDN, vilket gör att det kan vara 

intressant att utreda skillnader och likheter mellan dessa lösningar – inte minst rent ekonomiskt. 

Är det värt att ha en separat lösning, läs Särimner, eller bör man istället nyttja befintliga 

lösningar som nyttjas över hela världen hos aktörer som specialiserat sig på detta under många 

år? Kanske finns det å andra sidan strategiska fördelar med att ha en lösning man har kontroll 

över. Dessa frågor går utanför ramarna för denna studie, men är absolut intressanta 

frågeställningar som ger utrymme för vidare forskning. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Begäran om dokumentation kring VMA-larmet sommaren 2017 
 

Ämne: Begäran om utlämnande av allmänna handlingar - handlingar kring  

  VMA-larmet sommaren 2017 komplettering 
 

Brödtext:  Hej igen!  

 

Vi hade inte skrivit några mera dokument kring händelserna sommaren 2017 men 

jag skall försöka beskriva undersökningen som mina systemtekniker gjorde i 

samband med problemen som vi fick med MSB.se. 

 

Att websiten råkat ut för överbelastning konstaterades omgående genom de 

övervakningssystem som vi har. Förloppet var snabbt så vare sig automatiska eller 

manuella återställningssystem hann gå in. Undersökningen koncentrerades initialt 

på att se om vi hade råkat ut för en DDoS attack. Utifrån loggar och trafikmönster 

i brandväggarna och andra nätverksutrustningar kunde vi ganska snart konstatera 

att så inte var fallet. Detta bekräftades också av vår leverantör av DDoS skydd. 

DDoS skyddet hade inte heller triggats av detta trafikmönster. När vi analyserade 

loggarna i webserverprogramvaran såg vi att väldigt många av de mer än 36000 

sidbesöken/min kom via google. Allmänheten hade alltså googlat ”vma” ”hesa 

fredrik” ”skyddsrum” och några andra ord och utifrån detta blivit dirigerade till 

MSB.se, alltså inte till krisinformation.se.  

MSB.se var inte dimensionerad för denna typ av trafikvolym och trafikmönster 

och blev därför överbelastad. 

Krisinformation.se är den primära siten för denna typ av information. Denna site 

har sedan många år också varit dimensionerad på ett betydligt mer robust sätt. 

  

Detta bekräftar att allmänheten använder sökmotorer i mycket stor uträckning och 

alltså inte knappar in web adresser. Om vi hade sökmotoroptimerat utifrån 

nyckelorden ovan skulle vi sannolikt kunnat dirigera trafiken till 

krisinformation.se. Vi har inte gjort detta idag heller. Däremot har vi förstärkt 

kapaciteten för MSB.se betydligt vilket gör att vi idag skulle klara en motsvarande 

händelse betydligt bättre. 

  

Hoppas att detta var den information ni sökte.   
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Bilaga 2: Teman som berörts under intervjuer 

Följande teman har berörts under respektive intervju. Respondenterna har främst fått frågor 

kring teman som är relaterade till deras kompetens och erfarenhet. 

 

Bilaga 2.1: Anders [fiktivt namn] på MSB 

Informationssäkerhetsspecialist på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

 

● Ditt arbete och roll 

 

● Molntjänster generellt 

 

● Säkerhet kring molntjänster 

 

● Molntjänster och myndigheter 

 

● Övrigt om ämnet 

 

 

 

Bilaga 2.2: Olof [fiktivt namn] på Krisinformation.se 

Redaktionsansvarig och delvis tekniskt ansvarig för krisinformation.se 

 

● Ditt arbete och roll 

 

● Informationshantering 

 

● Tekniska implementationer 

 

● Tekniska utmaningar 

 

● Molntjänster generellt 

 

● Övrigt om ämnet  
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Bilaga 2.3: Erik [fiktivt namn] hos en svenskt molntjänstleverantör 

Verksamhetschef hos en svensk molntjänstleverantör 

 

● Ditt arbete och roll 

 

● Molntjänster hos leverantören 

 

● Säkerhet kring molntjänster 

 

● Molntjänster vs. CDN 

 

● Molntjänster generellt 

 

● Kontroll och ansvar 

 

● Övrigt om ämnet 

 

 

Bilaga 2.4: Per [fiktivt namn] på ett cybersäkerhetsföretag 

IT-expert på ett cybersäkerhetsföretag 

 

● Ditt arbete och roll 

 

● Molntjänster vs. CDN 

 

● Molntjänster generellt 

 

● Säkerhet kring molntjänster 

 

● Kontroll och ansvar 

 

● Övrigt om ämnet 
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