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Sammanfattning 
Denna förstudie avser undersöka möjligheter för en gemensam investering av redundant           
IT-infrastruktur bland kommuner i Västra Götaland. IT-redundans ska se till att en kommuns             
kritiska system ska fortsätta vara tillgängliga för användare även efter ett haveri inträffat, och              
den gemensamma investeringen ska leda till lägre investerings- och drift-kostnader för varje            
individuell kommun. Utförd enkätundersökning bland Västra Götalands kommuner visar att          
många kommuner anser sig vara väl förberedda på haveri, att haveri inte inträffar särskilt ofta               
och att drift kan vara tillbaka på normalläge inom 24 timmar i fallet att ett haveri inträffar.                 
Några av de kommuner som svarat har dessutom en egen redundant infrastruktur i bruk. Hur               
dessa ser ut specificeras inte.  
 
Majoriteten av kommuner arbetar idag endast med backup av data, vilket i sig inte är en dålig                 
rutin. Problem uppstår när haveri inträffar och systemen inte är tillgängliga för användare.             
Kommunen måste i sådana fall felsöka havererad hårdvara, köpa in nytt material, anställa             
tekniker, konfigurera hårdvara/mjukvara och utföra återställning av av backup-data - allt           
medan användare av kommunens system får förlita sig på mer triviala sätt att få tillgång till rätt                 
information.  
 
Den redundanta infrastruktur som föreslås i detta dokument bygger på en struktur där             
speglingar av ett urval av den inblandade kommunens högprioriterade system på regelbunden            
basis skapas på hårdvara likvärdig den som används för dagligt bruk. I fallet att ett haveri                
inträffar på original-hårdvaran som leder till att den inte kan arbeta som väntat ska logik och                
rutiner för att lägga över ansvaret för drift på den senaste redundanta speglingen av de mest                
kritiska systemen finnas. Denna övergång ska vara automatiserad. Målet med detta är att tiden              
då systemen är utslagna och användare ej har tillgång till dem ska minimeras. En optimal               
lösning hade gjort övergången på några sekunder, vilket teoretiskt sett skulle leda till att              
användare inte märker av den. En mer rationell prognos är att en sådan övergång hade tagit                
uppemot 15 minuter. En backuplösning ska fortfarande finnas i syfte att återställa den             
ursprungliga hårdvaran, men under tiden denna installeras ska driften sköts av de redundanta             
systemen.  
 
Om Västkom väljer att gå vidare med detta förslag rekommenderas en outsourcad DRaaS-lösning             
(Disaster Recovery as a Service). På så sätt förblir lösningen skalbar och interna resurser kan               
läggas på utveckling av den kommunala verksamheten, snarare än drift av redundans-systemen.            
De involverade kommunerna får i detta fall se på investeringen som ett köp av försäkring - något                 
vars nytta först kommer till nytta när något går kritiskt fel. Ett urval av DRaaS-leverantörer har                
undersökts och några av dessa arbetar redan idag med offentliga verksamheter som kunder. För              
att gå vidare med förslaget krävs dock mer information om kostnader och            
produktivitets-förluster vid haveri för kommuner i Västra Götaland - information vilken ej            
kunnat utrönas i och med denna förstudie.  
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Ordlista 
 

RTO Recovery Time Objective 

RPO Recovery Point Objective 

DraaS Disaster Recovery as a Service 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

IT Informations-teknologi 
 
 

1. Bakgrund och nuläge 

1.1 Bakgrund 
Detta projekt utförs i samarbete med VästKom och Institutionen för Tillämpad IT på Göteborgs              
Universitet. Som ett delmoment i kursen Tillämpad IT management går projektet ut på att              
studenter på systemvetenskapsprogrammet utvärdera möjligheterna för gemensam redundant        
infrastruktur i Västra Götalands kommuner. 
 
VästKom är västsvenska kommunalförbundens samorganisation, som arbetar med utveckling         
och förbättring inom IT och verksamheter på uppdrag utav kommunalförbunden i Västra            
Götaland. VästKom är en politiskt styrd organisation där deras verksamhet ska bland annat             
bidra med en samverkan mellan de 49 kommunerna inom Västra Götaland. De olika områdena              
är: 

❖ Socialtjänst & Hälso- och sjukvård 
❖ eSamhället & Digitalisering 
❖ Regional utveckling 

 
VästKom ska även företräda kommunerna i samarbetet med nationella såväl som           
internationella organ. Tillsammans med kommunalförbunden ska de utgöra en kreativ och           
proaktiv mötesplats samt skapa nätverk för en god kommunal samverkan och utveckling.  
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Västra Götaland består av 49 kommuner som är uppdelade i fyra kommunalförbund:            
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgs-      
regionen Kommunalförbund och Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunerna har behov av att          
säkerställa hög grad av tillgänglighet och driftsäkerhet i sina system. För att möta behovet av               
informationstillgång inom Västra Götalands kommuner utreds möjligheten av gemensam         
redundant infrastruktur i form av DRaaS (Disaster Recovery as a Service). Initiativ till projektet              
kommer från projektbeställare inom VästKom. För att kunna vidareutveckla och hantera arbetet            
med tillgänglighet och krissituationer önskas utvärdering av möjligheter för att snabbare kunna            
möta ett avbrott i driften i kommunernas IT-tjänster.  
 
Under sex veckor har projektgruppen utvärderat redundant infrastruktur och teknologier som           
uppfyller detta syfte, med målet att ta reda på om det är en rimlig och genomförbar lösning för                  
kommunal användning. Till följd av den begränsade tidsramen kommer inte teknologiska och            
konkreta implementationsalternativ att diskuteras. Mer om detta beskrivs i avsnitt 2.4           
Avgränsning. Vid projektets slut överlämnas resultatet i form av denna rapport till            
projektbeställaren som får ta ställning till hur förstudien används 

1.2 Nuläge 
IT är idag en väsentligen del av såväl privata som offentliga verksamheter. Således är det också                
mycket som händer inom IT för kommunerna i Västra Götaland. Verksamheterna beskrivs och             
uppfattas som komplexa och det kan finnas många olika verksamhetssystem i en kommun             
(Kjernald 2016). Om en kommun har en backup och den primära databasen av någon anledning               
slutar fungera kan det ta veckor till månader att läsa tillbaka från backupen, med risken att                
backupen inte heller är komplett.  
 
Majoriteten av kommunerna har egen drift av IT, men användning av outsourcing ökar             
(Kjernald 2016). Ett driftstopp i kommunens IT påverkar stora delar av kommunen, beroende på              
hur kritiska funktioner kommunens system används för. Generellt används kommunens          
IT-system bland annat för leverans av information till invånare, administration av kommunens            
anställda, ekonomi och omsorg. Ett driftstopp kan leda till att dessa system slås ut permanent,               
varpå de ej kan användas. När ett haveri av detta slag inträffar får kommuner förlita sig på                 
förebyggande initiativ som tagits innan det faktiska haveriet. De teknologier som i regel används              
för moderna verksamheter är digital uppbackning av datahistorik (Backup) och outsourcade           
systemspeglingslösningar (DRaaS). Dessa två teknologier beskrivs i detalj i avsnitt 3.2           
Teknologibeskrivning. 
 
Kommunernas egna drift av IT och driftstopp var av intresse för att kunna undersöka den               
nuvarande beredskapen, vilket resulterade i en enkät där detta kunde undersökas i realtid. Hur              
de ansvariga av IT inom kommunerna är förberedda på driftstopp och hur stor påverkan det har                
på kommunens verksamhet var av intresse. Den viktigaste frågan i enkäten var även ifall de               
hade någon sorts räddning av systemen ifall haveri skulle uppstå, huruvida kommunen kan             
fortgå med daglig drift trots haveri eller ifall de måste åta sig andra rutiner. Detta är något som                  
berörs mer i avsnitt 3.1 Projektaktiviteter. 

1.3 Vad är ett haveri? 
Som underlag för denna förstudie krävs en grundläggande förståelse för vad som avses vid              
användning av termen “haveri”. Att definiera en term som denna kan ses som trivialt, men efter                
litteraturstudier och diskussioner har projektgruppen konstaterat att termen används på flera           
olika sätt. Detta avsnitt avser förklara dessa skillnader och hur haveri-termer används i detta              
dokument.  
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Den generella term som används i engelskspråkig litteratur för området är “Disaster Recovery”.             
Ordagrant kan detta till svenska översättas “katastrof-återhämtning”. Enligt den definition som           
används i Svenska Akademins Ordlista (2016) betecknar katastrof “en stor olycka med            
omfattande förstörelse”. Huruvida en händelse är en katastrof bestäms i regel beroende på             
vem/vilka som påverkats och hur allvarliga konsekvenser händelsen för med sig. En katastrof             
kan alltså ske på såväl makro-nivå (t.ex. samhället, internationellt) som mikro-nivå (t.ex. inom             
företag, privatpersoner). Trots att den bokstavliga översättningen är “katastrof” används ofta           
termen “haveri-beredskap” av svenska företag och i litteratur.  
 
Ett haveri (den term som huvudsakligen används i detta dokument) kan röra sig om allt från                
naturkatastrofer som påverkar hela samhällen, till hårdvarufel som orsakar driftstopp i den            
interna verksamheten. I fallet att exempelvis driften av en verksamhets server avbryts, är             
händelsen en katastrof först när det påverkar andra delar av verksamheten och exempelvis             
anställda inte kan utföra sina jobb på ett kvalitativt sätt eller inte komma åt den information                
som behövs för att utföra sitt arbete. Syftet med haveri-beredskap är således att förhindra det               
sistnämnda och se till att anställda har tillgång till den information de behöver så fort ett haveri                 
inträffat.  
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2. Upplevt problem och mål 
 
Effekten av IT-haveri varierar beroende på dess ursprung och vilka de berörda IT-systemen är.              
En omfattande kris såsom en naturkatastrof, brand eller liknande är ofta ingenting som kan              
förhindras i förväg, men genom att ha en kontinuitetsplan om händelsen uppstår är av yttersta               
vikt för både offentliga och privata organisationer för att fortsatt bedriva sin verksamhet på en               
tillräcklig nivå. Vid en tidigare analys som MSB (MSB 2012) utförde efter Tieto-haveriet 2011              
framkom tydliga brister vid offentliga verksamheters kontinuitetshantering och att 65% av de            
tillfrågade kommunerna helt saknade en kontinuitetsplan. 60% uppger även att de inte            
använder sig av riskanalyser som stöd vid kontinuitetsplanering. 
 
Det är av stor vikt vid en IT-incident att de involverade i hanteringen av en IT-incident vet vad                  
de ska göra. Föreskrivna roller, beskrivningar och rutiner för detta är vitalt för en effektiv               
hantering av problemet och för att verksamheten ska kunna återgå till normal drift utan att               
större problem drabbar verksamheten (MSB 2012; MSB 2014). 
 
Av den anledningen startades detta projekt, för att undersöka nulägets situation för de berörda              
kommunerna kring redundant drift och kontinuitetshantering vid IT-haverier. Redundant drift i           
förhållande till kontinuitetshantering är i detta fall att de kritiska IT-system för kommunernas             
verksamhet finns redundant lagrade på något sätt, och vid fallet av en haveri kan återupptas               
från den redundant lagrade versionen av systemet och därmed minska eventuell påverkan.            
Information om kommunernas beredskap för IT-haverier är relevant för huruvida redundant           
infrastruktur är en investering värt att undersöka vidare. Vad redundant infrastruktur och            
liknande tekniker är och dess innebörd förklaras närmare i avsnitt 3.2 Teknologibeskrivning. 

2.1 Målgrupp 
Målgruppen omfattar de som påverkas av projektförslagets resultat, det vill säga både            
kommunen samt ansvariga inom verksamheten. Eftersom VästKom är på uppdrag av           
kommunerna inom Västra Götaland innebär det att projektförslagets resultat kommer gå genom            
VästKom och därefter vidare till kommunerna. På så sätt nyttjas VästKom och de 49              
kommunerna av det slutliga resultatet som Västkom får ta ställning till och bestämma hur              
resultatet ska behandlas. Även de som arbetar inom verksamhetsutveckling med stöd av IT inom              
kommunerna påverkas eftersom en redundant infrastruktur kommer minska säkerhetsriskerna         
inom verksamheten. Det kan på så sätt underlätta deras vardag eftersom de inte behöver oroa               
sig för ett driftstopp som påverkar deras arbete.  
 
Förslaget som analyseras är om det finns nyttor i att implementera en gemensam redundant              
infrastruktur. Förslagets resultat kommer att röra varje kommun för sig vilket innebär att de              
själva får ta ställning till om de vill delta i implementeringen eller inte.  
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2.2 Effektmål 
Överenskommelsen mellan projektbeställare och projektgrupp lyder att resultatet från         
förstudien ska redovisas i en fördjupad analysrapport. Projektförslaget ska redovisas för de            
inom verksamhetsutveckling med stöd av IT. Det är en fördel om sedan IT-chefer kan ta del av                 
materialet och få underlag för beslut om verksamhetens IT-satsningar. Det verksamheten           
eftersträvar med projektresultatet är tillgänglighet - att kommunens leveransförmåga och          
tillgänglighet ska vara så hög som möjligt. Ju större möjligheten av att kunna leverera              
information och tjänster desto bättre kvalité. De olika faktorerna är dock endast effekter av den               
stora nyttan kvalitet. 

 
Effektivitet är inte viktigaste efterfrågan med projektförslaget. Effektivitetspåverkan syns genom          
att de som jobbar i verksamheterna inom kommunerna ska kunna fortsätta jobba som vanligt              
trots att något drastiskt händer exempelvis datacenter, servrar eller databaser. Det resulterar i             
att verksamheten inte störs av händelsen och kan fortsätta bedriva sin verksamhet. 
 
Ekonomi är också en faktor i bedömningen. Kostnaden som investeringen eventuellt skulle            
kunna innebära kan återbetala sig om en situation uppstår där verksamheten står i behov av               
lösningen. Avsaknad av redundant infrastruktur skulle kunna leda till driftavbrott som innebär            
kostnader för verksamheten. Redundant infrastruktur försäkrar att ifall något händer så           
påverkas inte verksamheterna av driftavbrott som orsakar kostnader och kan påverka           
verksamheternas drift negativt.  

2.3 Mål med förstudien: 
❖ Bidra med en utvärdering av driftsäkerheten och sårbarheten för Västra Götalands           

kommuner 
➢ Identifiera kommunala förutsättningar  
➢ Identifiera nuvarande lösningar och planer 
➢ Identifiera kommunala behov av haveriberedskap 

❖ Bidra med en utvärdering av fördelar och nackdelar med redundant infrastruktur 
❖ Bidra med en utvärdering av möjligheter till samverkan mellan kommuner för           

gemensam finansiering av redundant infrastruktur 
❖ Bidra med beslutsunderlag för kommunala aktörer rörande investering i redundant          

infrastruktur 

2.4 Avgränsning 
Projektet berör främst teknologin som DRaaS omfattar och appliceras på de 49 kommuner inom              
Västra Götaland. Analysen resulterar i hur genomförbar en gemensam redundant infrastruktur           
är baserat på forskningsunderlag, branschanalys, intervjuer och en enkät. Projektet berör ej            
specifik tillämpningsrekommendation eller specifik produktrekommendation. Projektet berör       
endast ytligt vilken lösning kommunerna har i nuläget och har således inte en teknisk              
beskrivning av nuvarande kommunala systemlösningar.  
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3. Undersökning, analys och förstudieresultat 

3.1 Projektaktiviteter 
Förstudien vilar på tre ben: enkäten, intervjuer, och forskningsunderlag. Material som ligger till             
grund för analysen har samlats in genom någon av dessa aktiviteter. Nedan beskrivs varje              
aktivitet med motivering och beskrivning av genomförande.  

3.1.1 Enkät 

För att få en överblick över hur kommunernas tillstånd för redundant infrastruktur ser ut i               
nuläget utfördes en kvalitativ undersökning i form av en enkät. Enkäten bestod av 8              
strukturerade frågor och skickades till alla involverade kommuner i hopp om att få så många               
svar tillbaka som möjligt. De frågor som ställdes var: 

❖ Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
➢ Svar bestod av en skala på 1-5 där 1 innebar “aldrig” och 5 innebar “ofta”. 

❖ Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 
➢ Svar bestod av en skala på 1-5 där 1 innebar “inte alls” och 5 innebar “oerhört”. 

❖ Är rutinerna uppdaterade? 
➢ Svar bestod av kort text för deltagare att skriva själv.  

❖ Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
➢ Svar bestod av svarsalternativ: Ja, nej, eller vet ej.  

❖ Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från            
eventuell backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

➢ Svar bestod av olika alternativ på tidsspann, eller “vet ej”.  
❖ Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 

➢ Svar bestod av längre text för deltagare att skriva själv.  
❖ Hur länge får dessa system ligga nere? 

➢ Svar bestod av olika alternativ på tidsspann, eller “vet ej”.  
❖ Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som              

tagits upp i denna enkät? 
➢ Svar bestod av längre text för deltagare att skriva själv.  

 
Svaren ur enkäterna avgränsas och användes för att utföra en djupare analys. För att säkerställa               
att enkäten var välriktad enligt projektets mål genomfördes en avstämning med           
projektbeställare, där projektbeställaren fick lämna synpunkter om frågor. Avstämningen         
resulterade i korrigering av frågor och formuleringar.  
 
Enkäten skickades till samtliga berörda kommuner inom Västra Götaland via mail, med en             
önskad svarsperiod på en vecka. För att öka svarsfrekvensen skickades också en påminnelse till              
kommunerna två dagar innan svarsperiodens slut. Svarstiden förlängdes med ytterligare en           
vecka i försök att få in fler svar. Resultatet av intervjun berörs i 2.4 och i Bilaga 1.  
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3.1.2 Intervjuer 

För att få information och förståelse för uppdraget utfördes en intervju med beställaren.             
Intervjun bestod av ett antal frågor som var nödvändiga för utformningen av projektet.             
Frågorna var strukturerade till en början men resulterade i en semi-strukturerad intervju där             
beställaren fick uttrycka sig och förklara uppdraget. Intervjun resulterade i en övergripande            
förståelse för vad beställaren sökte och ledde till en start på projektet. Beställaren fanns              
tillgänglig för vidare kontakt även efter intervjutillfället, då ställdes bland annat frågor om             
enkätens utformning. 
 
En intervju utfördes även med handledaren Aida Hadzic för att få råd om utformning av               
enkäten. För att uppnå önskade svar i enkäten fick projektgruppen vägledning i hur frågor ska               
ställas och på vilket sätt de önskas besvaras (till exempel ja/nej-alternativ kontra att skriva svar               
själv). I utformningen deltog även Kalevi Pessi under handledning med råd om tidsram och              
utformning av enkät.  
 
För att bilda en djupare förståelse för kommunal verksamhet och samverkan intervjuades            
Agneta Ranerup, docent och professor på Göteborgs universitet. Agneta Ranerup har utfört            
forskning inom natur- och samhällsvetenskap samt teknik och social förändring och är därför av              
intresse för analysen. Till henne ställdes frågor angående bland annat kommuners           
säkerhetsrisker, outsourcing och skillnader mellan offentliga verksamheter och företag. Andra          
intervjuer har också skett med sjuksköterska Isabelle Öström och läkare Mona Aksar inom vård              1

och omsorg, som berörs under rubrik 3.4.2 Omvärldsanalys.  
 
Överlag har de intervjuer som utförts varit välplanerade med semi-strukturerade frågor för att             
få bästa möjliga underlag för projektet. De som fått förfrågan om intervju har varit väldigt               
mottagliga och givit mycket användbar information. Projektgruppen har även kontaktat ett           
flertal företag om dess informationssäkerhet, kontinuitetsplanering och eventuella redundanta         
infrastruktur. Dock var denna information för känslig för att delas offentligt, och således kunde              
ej någon kunskap erhållas där. 

3.1.3 Forskningsunderlag 

Utöver enkät och intervjuer sökte projektgruppen information från andra källor. Motivering till            
det var att dels bilda en uppfattning om tekniken och situationen som projektet berör, dels få en                 
mer välgrundad bas för analys. Forskningsunderlag bestod av vetenskapliga artiklar, litteratur,           
föreskrifter och rapporter. Underlaget berörde flera olika aspekter av ämnesområdet genom att            
undersöka bakomliggande teknik, hur samverkan bör närmas, branschen, kommunal         
verksamhet, och haveriberedskap.  
 
Läsning av forskningsunderlag genomfördes löpande under projektet för att skapa en djupare            
kunskap om problemområdet och för att kunna bidra med ett mer välgrundat underlag till              
projektbeställare. Resultatet berörs i flera olika delar av analysen, så som rubrik 3.4.5, 3.2 och               
3.4.6.  

 

  

1  Aksar, Mona; ST läkare, Barnkliniken Norrköping, Telefonsamtal 2017-01-10 
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3.2 Teknologibeskrivning 

3.2.1 Redundant infrastruktur 

IT har blivit allt viktigare i takt med en ökad användning av IT för verksamhetens dagliga drift.                 
Således blir vikten av kontinuerlig och pålitlig drift av verksamhetens system allt tydligare, och              
driftstopp kan orsaka stora monetära kostnader för verksamheten, samt allvarliga konsekvenser           
för allmänheten vid fallet att samhällskritiska system slutar fungera (ComputerWeekly 2017).  
 
Redundans i en IT-infrastruktur är duplicerade komponenter, med syftet att upprätthålla drift i             
fallet att originalkomponenten inte fungerar eller inte kan vara i drift av någon anledning. En               
redundant komponent kan i detta fall vara servrar, nätverkskomponenter (fläktar, hårddiskar,           
operativsystem eller telekommunikationslänkar) med funktionen att backa upp        
originalkomponenten (ComputerWeekly 2017).  
 
Vid användning av en redundant lösning för en server eller serverhall till exempel, är dessa               
oftast placerade på en annan fysisk plats. Vid fallet av någon sorts katastrof eller olycka, till                
exempel brand, jordbävning, översvämning eller liknande är de redundanta systemen inte i fara             
och kan således upprätthålla verksamhetens drift vid en olycka med originalet           
(ComputerWeekly 2017). 
 
Ett exempel på ett tillfälle där redundant infrastruktur är användbart är vid en brand i en                
serverlokal för ett sjukhus. Branden förstör servrar där viktiga patientjournaler lagras, med            
information kritisk för behandling av patienterna. Som både sjuksköterska Isabelle Öström och            
läkare Mona Aksar hävdade så kan ett driftavbrott påverka vården drastiskt. En redundant             2

lagrad version av dessa servrar, på en annan fysisk plats, möjliggör för sjukhuset att snabbt               
hämta in dessa journaler igen utan större påverkan på patientsäkerheten och vård. Genom att              
ha en redundant infrastruktur behöver inte vården vara oroliga för att journaler eller viktig              
information förstörs utan kan fokusera på andra nödvändigheter så som att släcka branden och              
få ut människor. 
 
 
  

2 Aksar, Mona; ST läkare, Barnkliniken Norrköping, Telefonsamtal 2017-01-10 
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Ytterligare ett exempel är vid fallet av en överbelastning på en myndighets hemsida. Det kan               
eventuellt röra sig om en cyberattack eller naturlig överbelastning där allmänheten vänder sig             
till hemsidan för information om en allvarlig händelse i samhället. Vid en sådan överbelastning              
kan en redundant drift av den server hemsidan driftas via understödja server med kapacitet att               
klara den ökade belastningen.  
 
En redundant drift av ett system kan även användas vid fallet att en uppdatering av               
originalsystemet krävs, men systemen inte kan vara ur drift under denna period. Således driftas              
systemet via den redundanta instansen av systemet och påverkar inte verksamhetens           
kontinuerliga drift.  

3.2.2 DRaaS 

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) är till för att minimera tiden av avbrott i driften genom                 
användning av replikation (eller spegling) av applikationer mellan olika datacenter. DRaaS kan            
levereras som en molntjänst, vilket innebär generellt lägre kostnader (Wood, Cecchet,           
Ramakrishnan, Shenoy, van der Merwe & Venkataramani 2010). Geografisk separation är av stor             
vikt för DRaaS. Om någon sorts katastrof inträffar, som en brand eller översvämning, ska detta               
inte påverka DR-tjänsten. Om det primära datacentret av någon anledning inte fungerar ska då              
DRaaS-tjänsten aktiveras och visa den senaste versionen av den speglade datan. 
 

RPO - Recovery point objective 

RPO handlar om den tidpunkten som den senaste speglingen skedde innan den primära             
databasen inte fungerar (Wood et al. 2010). För vissa system är det mer kritiskt att det inte är                  
skillnad mellan RPO och tidpunkten som drift avbrottet sker, och vissa system som är mindre               
kritiska kan ha en acceptabel dataförlust som kan variera från sekunder till flera dagar. Vilka               
system som har en kontinuerlig spegling är ett affärsbeslut beroende på vilka system som är mer                
kritiska när det kommer till att inte förlora data.  
 

RTO - Recovery time objective 

RTO berör hur lång tid det tar för applikationer att fungera igen efter ett driftavbrott (Wood et                 
al. 2010). RTO beräknas från den tidpunkt som avbrottet sker tills det upptäcks, förberedning av               
backup-servrar genomförs, och det åtgärdas så att applikationen går att använda genom den             
speglade datan. För att underlätta kontinuitet i en organisation bör RTO inte vara längre än               
några timmar, för att driftavbrottet ska påverka så lite som möjligt i verksamheten. 
 

Figur 3.1  - tidslinje för DRaaS 

 
DRaaS kan genomföras som het, varm eller kall backup-sida. En het backup-sida har minimal              
RPO och RTO och är det alternativet som bidrar med högst grad av tillgänglighet vid driftavbrott.                
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Generellt är speglingen av datan kontinuerlig för att motverka dataförlust (Wood et al. 2010).              
Het backup är i regel det dyraste alternativet genom den höga graden av tillgänglighet, vilket               
leder till att det krävs en större arbetsinsats än ifall speglingen inte var lika frekvent eller dylikt.                 
Det kan också påverka prestationen i applikationer genom att speglingen kan påverka            
responstiden negativt i applikationer i organisationen, vilket leder till att de som arbetar med              
systemet behöver spendera mer tid på att vänta än annars.  
 
En varm backup-sida kan ha varierande synkronisering med den primära databasen baserat på             
hur RPO prioriteras mellan applikationer. I jämförelse med en het backup-sida är tiden för sidan               
att komma igång vid avbrott aningen längre, vilket gör att återhämtningen tar längre tid för               
applikationer (Wood et al. 2010). Dock är lösningen billigare genom att tjänsten inte kräver lika               
mycket i driftkostnader under tiden mellan driftavbrott.  
 
En kall backup-sida replikeras i perioder, vilket kan innebära en högre RPO. Datan kan speglas i                
omlopp av timmar eller dagar och RTO kan vara timmar eller dagar lång (Wood et al. 2010).                 
Således kan en kall backup-sida innebära ett större driftavbrott för verksamheten än andra             
lösningar, men lösningen i sig är den billigaste av de tre nämnda alternativen. En kall backup är                 
mest lämplig för applikationer som inte är lika kritiska för verksamheten.  

3.2.3 Backup 

En backup används för arkivering av användarens historiska data. En kopia av ett urval              
datamängder i användarens egna databaser kopieras efter bestämda tidsintervall och behåller           
ett historiskt arkiv av återställningspunkter. Tiden dessa återställningspunkter förblir i          
användarens Backup beror på användarens lagringspolicys och hur mycket lagringsutrymme          
denne önskar avsätta för backup. RTO kommer alltid att begränsas av mängden data som måste               
återställas och när den senaste återställningspunkten skapades. En backup kan lagras både on-             
och off-site för att säkra åtkomst vid haveri, men tar traditionellt sett lång tid att komma åt och                  
återställa i stora organisationer  (Skamehorn 2015).  
 
 

 

Figur 3.2  - tidslinje för Backup 

 
Skillnad mellan DRaaS och Backup 

Målen med både DRaaS och backup är att ge användaren tillgång till information och processer               
vid ett eventuellt haveri. De två teknologierna hanterar dock två olika delar i denna uppsäkring.               
Med de tidigare fastställda definitionerna av vad DRaaS och backup är, kan några tydliga              
skillnader utrönas mellan de två teknologierna. Först och främst används de på helt olika sätt,               
trots att de används för att nå samma mål. Arkiverad Backup av en organisations data sker                
kontinuerligt och innehåller flera återställningspunkter en tid tillbaka i tiden (Skamehorn 2015).            
DRaaS säkrar istället organisationen från den onödigt långa driftstopp till följd av haveri. Detta              
genom att ha en eller flera speglingar av det nuvarande systemet på en annan geografisk plats                
än den havererade instansen av systemet (Skamehorn 2015).  
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Backup säkerställer alltså att data inte går förlorad vid haveri (beroende på hur ofta backupen               
uppdateras), medan DRaaS säkerställer att driftstoppet till följd av ett haveri blir så kort som               
möjligt och kan användas medan den ursprungliga systemet återställs. En organisations           
motståndskraft mot systemhaveri bygger till stor del på en kombination av dessa två             
teknologier. De används ur ett bredare perspektiv för att uppnå samma mål, men sköter två helt                
olika delar i denna måluppfyllelse.  
 

3.3 Ekonomi och kostnader 
3.3.1 Kostnader för DRaaS 
En molnbaserad redundans är ofta billigare än kostnaderna för bandenheter, servrar eller            
annan maskin- och programvara som krävs för back-up och redundans (Load 2015).            
Verksamheter lägger även onödiga kostnader på hårdvaror som resulterar i att band blir             
halvfulla eftersom datan inte fyller utrymmet som köpts. Det är därför bättre att betala för               
mängden data som används. 
 
CA Technologies utförde en studie på 200 företag kring Nordamerika och Europa angående             
kostnader för driftavbrott (InformationWeek 2011). Studien visade att över 26.4 biljoner dollar            
förloras varje år vilket innebär cirka 150 000 dollar/företag. Enligt en studie utförd av Ponemon               
institutet (2011) innebär driftavbrott i ett företag en kostnad på 5600 dollar/minut. Under 2013              
var medelkostnaden 7908 dollar/minut och 2016 var medelkostnaden 8851         
dollar/minut(Ponemon institute 2013 ; Ponemon institute 2016). I en jämförelse på en studie av              
Gartner 2005 och studien av Ponemon Institutet 2011 visas en drastisk ökning i kostnader för               
driftavbrott men även att antalet driftstopp minskat. Kostnaden för driftavbrott ökade med            
~65% mellan 2010 och 2012 (AppDynamics 2013). 

 

 

Figur 3.3. Minskat driftavbrott. Källa: AppDynamics 2013. 

 
 

3.4 Nulägesanalys 

3.4.1 Behov inom Västra Götaland 

Projektgruppen skapade en enkät för att kunna få överblick hur kommunerna i Västra Götaland              
ställer sig till att ha en redundant infrastruktur samt hur de ser på krissituationer när det                
kommer till driftsäkerhet och att upprätthålla viktiga system och data. Enkäten skickades ut till              
49 kommuner och fick svar av 16 kommuner. Deltagande kommuner har haft möjlighet att bidra               
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med övergripande svar på olika frågor som gäller driften inom kommunerna. Frågorna            
redovisas i sin helhet i Bilaga 1. Deltagarnas svar var en väsentlig av projektets resultat för att                 
projektgruppen skulle kunna redogöra för behovet av haveriberedskap inom Västra Götaland,           
samt hur väl förberedda kommunerna är.  

 

Figur 3.4 - Driftstopp 
 

På frågan angående hur ofta en driftstörning uppkommer inom kommunen var svaren generellt             
att var låg frekvens. Resultatet redovisas i figur 3.4. De deltagande tyckte att de mer eller mindre                 
aldrig hade en driftstörning. Svaren var mellan 1-2 på en skala 1-5, där ett representerade aldrig                
och fem representerade ofta. 
 

Figur 3.5 - Rutiner 

 
Många av de som svarade på hur väl förberedd kommunen är för ett eventuellt driftstopp tyckte                
att de var väl till mycket väl förberedda och att rutinerna för det var uppdaterade, vilket                
redovisas i Figur 3.5. Här svarade de flesta mellan 3-5 på skalan 1-5 vilket som representerar                
mellan till oerhört förberedda. Många kommuner menade också att rutiner kan behöva            
förbättras eller är under konstant förbättring.  
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Figur 3.6 - Redundant infrastruktur 

 
Som Figur 3.6 visar ansåg sig 10 av 16 ha en redundant infrastruktur inom kommunen vid                
frågan ifall det finns en redundant infrastruktur av kommunens system, förtydligat att det ej              
gällde backup. Ifall det skulle behövas läsa tillbaka system från en eventuell backup svarade              
majoriteten av deltagande på att det skulle ta under 24 timmar att återställa driften till normalt                
igen, vilket ses i Figur 3.7.  
 

Figur 3.7 - Backup 

De system som i första hand var kritiska var olika vård- och omsorgssystem, såsom              
journalsystem och socialtjänstens system. Efter det olika personalsystem, ekonomisystem,         
växelsystem, system för barn och utbildning, extern webb, passagesystem, driftsövervakning          
och trygghetssystem. Även nämnt att det finns de som har klassifikationer på systemen som              
“Guld” system där det innefattar de viktigaste systemen. Dessa system ansågs av majoriteten             
inte få ligga nere mer än 24 timmar, som ses i Figur 3.7. Webbtjänster är även påtalat vara högt                   
prioriterat. De viktigaste systemen ställer till stora problem om de står still mer än ett dygn, de                 
som är lågprioriterade klarar de sig oftast utan en vecka utan omfattande problem. Det kan i sin                 
helhet läsas om i Bilaga 1. 
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Figur 3.8  - Driftavbrott 

 
På frågan om vad kommuner behöver arbeta med i framtiden (i relation till enkätens              
ämnesområde) erhölls 14 svar. Svaren var olika, men handlade i regel om redundans på något               
plan och krishantering inom kommunerna. Kontinuerlig informationsklassning,       
systemklassning och kontinuitetsplanering nämns. Även handlingsplaner, bättre beskrivna        
rutiner, praktisk planering och övning togs upp av enkätdeltagarna. Ett typiskt återkommande            
ämne var även informationssäkerhet, vilket speglar hur viktiga system kommunen hanterar,           
samt vad för information som samlas. Svaren visar på en osäkerhet på informationssäkerheten             
inom kommunen samt rutiner för drifthaveri trots den teknik de redovisat att ha. Vissa svar               
tyder på att det krävs en ökning av kompetensen kring området för att personalen ska vara mer                 
inlästa på hur en sådan situation ska hanteras.  
 
Det fanns också vissa svar som hade mer utpekade tekniska lösningar som behövs. Där nämndes               
multi-sourcad IT-miljö, redundant datahall, kommunikationsinfrastruktur, driftsäkerhet, system       
förvaltarskap, redundanta system, och redundant infrastruktur. Således finns det en          
medvetenhet bland kommuner att både skaffa kunskap om haveriberedskap, samt införskaffa           
tekniska lösningar för att stötta verksamheten.  
 
Enkäten väckte intresse inom projektgruppen om hur kommunala arbetare som inte är            
involverad inom data och IT ser på driftstopp och rutiner.  

3.4.2 Omvärldsanalys 

Information från andra kommuner har varit knapphändig vid förfrågningar från          
projektgruppen. Detta på grund av kommunernas rutiner och beredskap inför extraordinära           
omständigheter såsom ett IT-haveri anses för känslig att dela med sig av till utomstående. Även               
de företag projektgruppen kontaktat angående dess redundanta infrastruktur, DRaaS och          
kontinuitetsplanering har nekat att dela med sig av information om detta på grund av dess               
känsliga natur. Den information som finns tillgänglig har införskaffats genom MSB och dess             
officiella rapporter vid incidenter vilka har påverkat kommunernas informationssystem på olika           
sätt. 
 

17 
 
 
 
 



Enligt Isabelle Öström , undersköterska på Sunderby sjukhus, har hon inte varit med om en              3

driftstörning eller att systemen legat nere en längre tid utan att det varit planerat, däremot               
finns det alltid en oro. Öström menar att systemunderhåll meddelas i god tid och att de                
avdelningar som berörs har översikt över när det händer samt hur länge det kommer ligga nere.                
Däremot hävdar hon att papper plockas bort mer och mer och att all information ligger digitalt                
nu för tiden. Ligger systemet nere så kommer sköterskor inte åt någonting, exempelvis             
patientjournaler, det går då inte att se om patienten tål läkemedlet som behövs eller exempelvis               
ifall de tagit det förut. Öström förtydligar att hon inte vet hur det ser ut på akutavdelningen men                  
standard akuta rutiner påverkas inte av systemet. Såsom exempelvis behandling av hjärtstopp.  
 
Ytterligare en informant är Mona Aksar , ST-läkare på barnkliniken Norrköping. Enligt Aksar går             4

det mesta inom vården via IT vilket innebär att anställda samt patienter påverkas av              
driftavbrott. Under tiden får de göra det bästa av situationen genom att ta hjälp av patienterna                
angående deras tillstånd, samt anhöriga eller ambulanspersonal. De får även anteckna           
symptom, diagnoser och recept manuellt för att sedan föra in det i systemet. När systemet ligger                
nere eller något är fel kontaktar de IT-akuten på 31 000 och väntar på support. Under väntan på                  
återställning får anställda arbeta så gott det går. 
 
Vid Tietohaveriet november 2011, där ett maskinvarufel hos driftleverantören Tieto orsakade ett            
akut driftstopp, där även reservsystemet slutar fungera, rapporterar ett flertal kommuner           
runtom i landet problem med sina informationssystem (MSB 2012). Utan att gå in för mycket på                
detalj i rapporten och de olika problem som uppstod som en konsekvens av maskinvarufelet              
visar undersökningen från MSB tydliga brister i kontinuitetsplaneringen och beredskap hos flera            
av de drabbade. Kommuner är enligt lag (2006:544) skyldiga att upprätthålla en            
beredskapsplanering vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen omfattar inte specifikt          
IT-incidenter, men däremot omfattas de av MSB:s föreskrift om risk- och sårbarhetsanalyser och             
däri finns krav på att varje kommun och landsting ska bedöma sin krisberedskapsförmåga vid              
extraordinära händelser. Det är därför lämpligt att varje kommun kontinuerligt ser över sin             
beredskap, rutiner och avtal med eventuella leverantörer av redundant infrastruktur (MSB           
2012). 
 
En undersökning utförd av MSB visar dock en avsaknad av kontinuitetsplan vid fallet av ett               
oplanerat driftstopp. Endast 3 av 10 myndigheter har en kontinuitetsplan för att upprätthålla en              
godkänd nivå av kontinuitet vid fallet av till exempel brand, hackerangrepp eller liknande (MSB              
2014). Det är därför rimligt att anta att denna avsaknad planering även finns inom de               
kommuner denna förstudie behandlat.  
 
Det är även viktigt att se över SLA (Service Level Agreement) hos leverantörer vid införskaffning               
av en ny tjänst, där den accepterade nivån av avbrott i driften definieras. Här bör även                
leverantörens kontinuitetsplanering finnas specificerad. Leverantörer bör även bidra med olika          
nivåer av redundans för kunden att själva välja mellan (MSB 2012). Detta är saker som varje                
kommun bör ha i åtanke vid upphandlingen av nya tjänster hos externa leverantörer. 

3Öström, Isabelle; Undersköterska vid Sunderby sjukhus, Luleå. Chatt intervju 5 Januari 2017. 
4 Aksar, Mona; ST Läkare Barnkliniken Norrköping, Telefonsamtal 2017-01-10 
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3.4.3 Kostnader för driftavbrott 
Kostnaderna för DRaaS beror på flera olika faktorer, däribland vilken typ av service, hur stor               
datan är, antal servrar och hur kommersiellt företaget är. Kostnaderna förändras inte beroende             
på hur mycket servrarna används utan är en fast kostnad som betalas även om servrarna inte                
används. Med disaster recovery as a cloud service har man dock möjligheten att endast betala               
vid användning av resurserna, det vill säga endast när disaster recovery krävs (Wood et al.               
2010). Anledningen till att det är svårt att göra uppskattningar för kostnader är att företag ofta                
inte vet hur utsatta eller sårbara de är. De förväntar sig att fel kan ske men är inte förberedda på                    
driftstopp eller en naturkatastrof. Det krävs planering och strategiska åtgärder för att forma en              
redundant infrastruktur men utan att vara förberedd är det svårt att skapa en realistisk              
incidenthantering. 
 
Ett exempel på en naturkatastrof som orsakade mycket problem är Mölndalsån i Göteborg som              
svämmade 2008 över och fyllde en källare med vatten. Räddningstjänstens serverhall som var             
utrustad med hårddiskar och servar upp till flera miljoner kronor värda blev skadade eller              
förstördes. Räddningstjänstens IT-chef kunde konstatera att backupsystemet inte alls hade          
fungerat och dataräddningsföretaget Ibas i Norge hade kunnat återställa de skadade diskarna,            
för en kostnad på 3,8 miljoner kronor. Servrarna som hårddiskarna låg på fick bytas ut till en                 
modern lagringslösning som fick köpas in till en kostnad av uppskattningsvis 4,5 miljoner             
kronor. Allt som allt hade alltså översvämningen kostat räddningstjänsten minst 8 miljoner            
kronor (Larsson, L 2008). 

MSB (2015b) redovisar hur det inte finns några tillförlitliga dokument angående totala            
förlusterna av otillgänglig IT-system i Sverige. Däremot uppskattar bland annat Inspektionen för            
socialförsäkringen år 2012 att Försäkringskassans kostnader för spilltid och driftavbrott var 19            
miljoner kronor. Axfoods kostnader enligt Computer Sweden (MSB 2015b) uppgick mot 4,25            
miljoner kronor i timmen under ett fyra timmars långt kabelbrott som förhindrade            
kortbetalningar. Dessa händelser är däremot inget som får medial uppmärksamhet, men           
problemet sitter djupare. De flesta stora företag vet inte hur mycket ett driftstopp kan komma att                
kosta. Till och med i efterhand av ett driftstopp har företagen svårt att uppskatta kostnaden av                
driftavbrott (MSB 2015b). 

MSB (2015b) skriver även hur utsatthet också borde spela roll, där aktörer med känsliga              
industriella processer bör vara mognare när det gäller riskhantering. Faran är att aktörerna             
kommer komma till insikt först efter ett antal allvarliga incidenter. Däremot behöver mognad             
inom riskbedömning inte gälla informationssäkerhet då exempelvis finansiell säkerhet         
prioriteras. Ett sätt att åtgärda problemen är bland annat genom en starkare anslutning mellan              
IT- och finansiell risk (MSB 2015b). Detta skulle exempelvis kunna vara mognare            
cyberförsäkringar.  
 
Krisberedskap går inte att bygga upp i samhället enbart från de identifierbara hot som i förväg                
kan anta, grunden för krishantering är en generell förmåga att kunna hantera de oavsett vad för                
kris det är (MSB 2010). 
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3.4.4 Nationell informationssäkerhet inom kommuner 

Information är en central roll inom många organisationer, det finns i många fall även rättsliga               
krav på hur informationen får behandlas och vad för nivå av konfidentialitet informationen             
behöver behandlas med. Detta gällande hur riklig, tillgänglig samt spårbar informationen är            
(MSB 2015a). Information inom kommuner som är känslig är bland annat patientjournaler eller             
styrsystem i kärnkraftverk, går informationen förlorad eller ändras utan anledning kan det få             
katastrofala följder. Därav behöver informationen skyddas. Informationssäkerhet blir därmed         
en central fråga. Informationssäkerhet omfattar rutiner med policys och riktlinjer med tekniskt            
skydd, som exempelvis brandväggar, kryptering, backup och Virtual Private Network (VPN)           
(Kalmelid 2015). Det handlar om att få uppfattning om viktigheten av informationen och skapa              
en fungerande långsiktig process kring organisationen för att ge informationen det skydd den             
behöver. 

3.4.5 Arbete med informationssäkerhet 

Incidenthantering i verksamheter bedöms vara av lång mognad. Ett exempel är en studie från              
MSB (2014) som visar att 65 % av svenska myndigheter inte har en kontinuitetsplan, och av de                 
som har en plan var det bara 36 % som har genomfört övningar i hur planen genomförs. En                  
enkät av MSB (2015a) visar också att 170 av 241 kommuner som deltog i enkäten inte arbetar                 
systematiskt med informationssäkerhet, och 57 av 242 kommuner saknar         
informationssäkerhetspolicy som den kommunala ledningen har beslutat om.  
 
Vid oplanerade driftavbrott ställs det krav på en verksamhets självkännedom, vilka strategier            
och avtal de har, och hur väl förberedda de är. Samhället blir allt mer digitaliserat, och det ställs                  
krav på att ha robusta tekniska system. Ett driftavbrott kan innebära stora och oöverskådliga              
konsekvenser för en verksamhet, och riskhantering samt kontinuitetsplanering blir allt viktigare           
för att skapa en stabil systemlösning (MSB 2015b). 
 
OECDs riktlinjer om säkerhet visar på att det krävs ett skifte i fokus (MSB 2015b). Teknik utgör                 
en så pass stor del av samhället att det inte längre bör handla om att skydda tekniken, utan om                   
att skydda verksamheten som är beroende av tekniken i sociala och ekonomiska aspekter.             
Således räcker det inte med att enbart fokusera på att den tekniska miljön är fri från virus, utan                  
den ska också kunna uppehålla samhällets funktioner. 
 
För att skapa en högre grad av säkerhet krävs en medvetenhet från den som beställer system.                
Beställare av system behöver ha krav och avtal för att skydda informationssystem. Outsourcing             
blir en vanligare lösning som kan bidra till problem och komplexitet som gör att konsekvenser               
av driftavbrott eller angrepp (MSB 2015b). Att använda molntjänster skapar risker som är svåra              
att överblicka, och kan påverka många delar av samhället om problem skulle uppstå. En risk               
med molntjänster och outsourcing är tillgängligheten av personlig information, om det inte finns             
tydliga ramavtal kring hur uppgifterna får behandlas och användas. Således ställs det krav på              
sekretess i utkontrakterad IT-drift, där leverantören ska uppfylla samma krav på sekretess som             
den offentliga verksamheten. Vidare poängteras att människan i sig, användaren, också bidrar            
med teknisk sårbarhet genom att själv dela med sig av personuppgifter på nätet.  
 
 
 
Vikten av kontinuitet och planering av återställning underskattas, enligt MSB (2015b).           
Verksamheter tenderar att skjuta på hantering av dessa frågor, vilket kan leda till stora              
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konsekvenser för samhället när driftstörning uppstår. Strategier och avtal vid driftavbrott spelar            
en stor roll i återställningstid, och verksamheter bör investera tid i att förstå behovet av               
kontinuitet och tillgänglighet för att snabbare kunna återhämta sig efter en driftstörning. Många             
verksamheter saknar kännedom om sin sårbarhet. Dessutom kan offentliga verksamheter sakna           
en ansvarsfördelning i avtal om hur driftavbrott ska hanteras (ofta där samverkan sker mellan              
offentliga aktörer). Vidare kan inte någon sorts cyberförsäkring ersätta behovet av internt            
säkerhetsarbete och utbildning, men det kan minska återställningstid när en incident inträffar.  

3.4.6 Upphandling av IT 

Den ökade användningen av IT i offentliga verksamheter ställer krav på informationssäkerhet,            
som berör upprätthållande av konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet (MSB          
2013). En allt vanlig företeelse är att IT utkontrakteras genom IT-system, outsourcing och             
molntjänster, vilket innebär att det bör ske arbete för att informationssäkerhet ska bibehållas             
när externa aktörer är inblandade. I en enkät av MSB (2015a) visade det sig att 143 av de 236                   
kommuner i enkäten inte innehar någon process som hanterar säkerhetsaspekter vid           
upphandling eller anskaffning av IT.  
 
När en upphandling av outsourcing sker bör det ske en tydlig fördelning av ansvar och roller                
som lösningen innebär, och hur den långsiktiga förvaltningen ska ske. Ansvaret mellan parterna             
ska vara tydligt uttalade och det ska finnas avtalat omfattningen av drift och förvaltning som               
förväntas av leverantören (MSB 2013). I upphandling av redundant infrastruktur ska det finnas             
en tydlig definition på hur aktiv säkerhetskopieringen är, hur omfattande uppdatering och            
testning som sker på leverantörens tjänst, och hur mycket skydd mot skadlig programvara som              
existerar. Om det inte finns avtalat finns det en risk för att det finns olika uppfattningar om                 
ansvarsfördelningen, vilket kan leda till problem när säkerhetsåtgärder hade behövts. 
 
Valet av leverantör påverkar också informationssäkerheten. Det kan bero på till exempel vilka             
andra kunder som företaget har, om det innebär att man delar servrar med till exempel               
kriminell verksamhet som kan bli beslagtagen av polisen eller om man delar server med en               
organisation som står inför större risk för cyberattacker (MSB 2013). Vilka kunder som en              
leverantör har är svårt att påverka, men det är värt att ta i åtanke vilket rykte som leverantören                  
har.  
 
Hur det långsiktiga relationen ser ut är en annan aspekt av upphandlingen. Under tidens gång               
kan situationer uppstå där det krävs kommunikation med leverantören för att möta nya             
förhållanden, och dessa bör antecknas (även informella avtal) och eventuellt utvecklas till            
förnyelse av avtal (MSB 2013). Samtidigt måste det också finnas en plan för hur framtida               
eventuell migrering skulle kunna ske, då det inte finns någon garanti för att leverantören alltid               
kommer kunna leverera enligt verksamhetens behov eller vid händelsen att leverantören           
upphör att existera.  
 
När det handlar om att leverantören tillhandahåller data behövs det också finnas en             
överenskommelse om i vilken omfattning data sparas (MSB 2013). Med detta innebär hur data              
arkiveras eller gallras. Information som inte längre ska sparas bör gallras, och då måste också               
denna information försvinna hos leverantören. Samtidigt ska också data som inte ska försvinna             
kunna sparas och inte försvinna hos leverantören. Det bör även avgöras vilka risker som              
datadelning innebär. Upphandlingen måste beröra skydd av personuppgifter av flera olika           
anledningar. Om personuppgifter inte skyddas korrekt kan detta innebära lagbrott. Hur           
personuppgifter skyddas kan skilja sig, om leverantören till exempel har verksamhet utanför            
Sveriges gränser där lagstiftning kan skilja sig.  
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3.5 Branschanalys 
I samband med denna förstudie har ett antal leverantörer av off-the-shelf-lösningar för DraaS             
undersökts och utvärderats i syfte att rekommendera ett urval av leverantörer. Samtliga            
leverantörer har kontaktats med förfrågan om intervju-tillfälle, men dessvärre har ingen           
leverantör valt att ställa upp för intervju av diverse skäl. Nedan listas de undersökta              
leverantörerna med information om deras verksamhet baserat på information från deras           
respektive hemsidor samt från kompletterande svar efter frågor ställda via mail.  

3.5.1 Invid 

“Oavsett om det handlar om hårdvarufel eller en större katastrof som brand, är det mycket viktigt                
att ha rutiner som säkerställer snabb återställning av IT-funktionerna och att förlusten av             
information blir minimal.” - Invid 2017.  
 
Invid har flera olika alternativ för en DRaaS-lösning. Det finns möjlighet att ha molntjänst såväl               
som kundplacerad lösning. Invid är helhetsleverantörer av trygga, effektiva och flexibla           
IT-lösningar. De erbjuder tjänster och funktioner inom IT-infrastruktur, Molntjänster och          
Verksamhetsstöd. De erbjuder kundplacerade och molnbaserade DR-lösningar. Invid har sitt          
huvudkontor i Göteborg.  

3.5.2 Evolve IP 

Evolve IP erbjuder DRaaS i olika former. Företaget har över 100 000 kunder som använder               
företagets molntjänster. Man kan använda tjänsterna i olika omfattning, beroende på om man             
vill använda en del av sin IT eller hela sin IT i Evolve IPs molnlösning. De erbjuder:  
 

❖ DRaaS ZT (Zerto) är en hypervisor-baserad replika produkt som är avsedd för virtuella             
miljöer. Levereras som standard-lösning eller premium-lösning. Premium-lösningen har        
en RTO på 4 timmar, standard-lösningen har en RTO på 24 timmar. Kunden har kontroll               
över replikering, redundanstestning och återläsning av systemen. Det som skiljer          
lösningen åt mot traditionell replikering är att det enbart integreras via VMware            
Hypervisor. Kunden har möjlighet att replikera från vilken sorts lagring som helst till             
molntjänsten.  

❖ DRaaS DT (Double Take) som erbjuder en realtime server replika mellan kundsystem och             
Evolve IP-tillgänglighetszoner. Lösningen har en RTO på 4 timmar, och är det dyrare             
alternativet av dess lösningar. Det har en fysisk lösning på plats som bidrar med              
replikering till molntjänsten. Man kan ha två olika sorters lösningar: en-till-en eller            
flera-till-en. En-till-en har enbart en källserver, som replikeras till en målserver.           
Lösningen har optimal RTO, replikeras i realtid och har kundhanterad redundans.           
Flera-till-en innebär att flera källservrar jobbar mot en målserver, och har en RTO på              
upp till två dagar. RPO är i realtid och Evolve IP hanterar redundansen. 

❖ Reflection är en Data Backup & Recovery (DBR) som är heltäckande, billig och enkel att               
implementera. Det är en “off-site data backup” som kan göra back-up från servers,             
datorer och Network Attached Storage. Datan kryperas och lagras på servern som är             
bevakad dygnet runt.  

❖ Automatiserad Cloud backup som erbjuder en obegränsad mängd data att lagra. RTO            
varierar beroende på bandbredd och filstorlek. Lösningen menas vara lätt att           
implementera och har automatisk backup som kan schemalässas i samråd med Evolve            
IP. Datan kan lagras lokalt eller offsite. Lösningen har väldigt hög säkerhet med hög              
kryptering av det lagrade innehållet. Alla sorters datatyper kan lagras och återställas.            
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Det sker flera revisioner av filer, vilket innebär att en fil med flera upplagor inte skrivs                
över och kan återställas om den raderas.  

❖ DRaaS DK erbjuder kontinuitet i form av ett geografiskt unikt Evolve IP data center.              
Skiljer sig från det cloudbaserade genom att kunden inte behöver bygga upp och betala              
för återställningsmiljön även när den inte används.  

❖ DRaaS VE replikering och återställning från Evolve’s IP molntjänster med användning av            
Veeam® Cloud Connect™. RTO varierar beroende på bandbredd och filstorlek.  

3.5.3 Quorum 

Quorum har flera olika produkter som möjliggör återhämtning efter driftavbrott. Produkterna           
kräver ingen hårdvara på plats, utan fungerar via applikationer. Företaget menar att            
återhämtning efter avbrott är några minuter. Lösningen låter kunden spegla systemavbilder och            
data till virtuella eller fysiska maskiner. Det finns integrerat stöd för testning och             
data-arkivering.  Företaget har ett stort fokus på integritet och säkerhet av data.  
Produkter som företaget levererar. : 

❖ onQ Local 
“physical hardware or virtual machine located on-site (anm. Hos leverantören) to provide            
high availability and 1-click recovery to any point in time.” 

❖ onQ Remote 
“a second onQ appliance can be located at a remote site and configured as a remote                
recovery appliance. Compressed, encrypted data is sent from the local onQ appliance at             
user configured intervals. In the event of a site wide failure, copies of your protected servers                
can be brought up remotely to keep your business going. ” 

❖ onQ Cloud 
“for organizations that want the security and cost savings of Disaster Recovery as a Service               
(DRaaS), the onQ local appliance can be configured to send compressed encrypted data to              
the Quorum cloud, providing offsite disaster recovery at a fraction of the cost. The Quorum               
cloud is private, and is owned and operated by Quorum, so you know your DR data is safe                  
and protected. ” 

3.5.4 Infrascale 

Liknar Quorum i sin infrastruktur. Arbetar med en web-app för administration av servrar och              
arbetsstationer, och har en särskild avdelning för Government-kunder. Med         
Goverment-lösningen finns det en 15 minuters garanti för RTP, med hög kryptering och högsta              
säkerhet på datan. Lösningen är enligt dem själva också kostnadseffektiv och har automatiska             
tester.  
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3.6 Kommunal samverkan 
Ett problem i många kommuner kan vara att man inte har en fullgod säkerhet, detta på grund av                  
dess storlek (Ranerup 2016). Små kommuner kanske inte har utrymme för en större expertis              
inom säkerhet, detta på grund av väldigt diversifierade verksamhetsområden, samtidigt som           
man kanske saknar de resurser som kan finnas i till exempel en myndighet. En myndighet som                
har ett mer specifikt område att hantera kan ha lättare att hantera säkerhet än en kommun. Det                 
kan vara problematiskt att upprätthålla säkerhet och tillgänglighet för kommuner, men det finns             
inget annat alternativ.  
 
I mindre kommuner kan det vara en situation där det bara är en person som arbetar med                 
IT-frågor, medans man i en stor kommun kan bygga upp en expertis som arbetar med IT-frågor                
(Ranerup 2016). Till exempel Göteborg med olika stadsdelar och olika områden, vilken kan             
innebära att storleken orsakar komplexitet i IT-miljön, men ger större möjligheter för att forma              
en expertis. Mindre kommuner kan ha mycket lägre ekonomiska resurser och möjligheter, vilket             
kan kräva ett samarbete med en annan kommun för att klara av olika IT-satsningar. Små               
kommuner har inte samma möjlighet att betala samma summa som de större kommunerna om              
man skulle implementera en lösning för gemensam redundant infrastruktur. Oftast finns det            
någon sorts av samarbetsavtal med andra på något sätt för att ordna IT-satsningar inom mindre               
kommuner. Det är inte lätt, men det är lättare om man byggt upp en kompetens som de större                  
kommunerna. 
 
Kommuner inom Västra Götaland har i regel egen hantering av sin IT-verksamhet, vilket             
innebär att ett haveri i en kommuns IT-infrastruktur endast direkt påverkar de egna             
IT-funktionerna (Kjernald 2016). Några kommuner inom Västra Götaland har gått ihop i arbetet             
med sin IT. Soltak AB leder en kommunsamverkan för effektivare stödtjänster för att skapa ett               
samarbete av IT driften inom kommunerna för en mer kostnadseffektivt lösning (Soltak AB             
2016). Detta för att dela på utvecklings- och driftkostnader för att kommunerna ska kunna lägga               
pengarna på annat viktigt inom kommunerna.  
 
De involverade kommunerna i Soltak är Tjörns kommun, Orust kommun, Ale kommun, Öckerö             
kommun, Stenungsunds kommun, Lilla Edets kommun och Kungälvs kommun. Soltak AB har en             
transparent rapportering som månatligt uppdaterar vad som händer i kommunernas IT-miljö,           
både genomfört arbete och planerat arbete. 2017 planeras det ett arbete med en gemensam              
IT-infrastruktur för att involverade kommuner inte längre ska ha egna IT-miljöer och Soltak ska              
inleda arbetet med att ta fram en plan på hur detta ska gå till.  
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3.7 Riskanalys 
En riskanalys utförs för att få en uppfattning om vilka krav som bör ställas på implementeringen                
och för att vara medveten om vilka risker som finns gällande förändringen. För att genomföra               
riskanalysen har hjälp tagits från dokumentet Vägledning – informationssäkerhet i upphandling           
(MSB 2013) där ett antal steg redovisas. Den information som den redundanta infrastrukturen             
hanterar är i princip all information som finns tillgänglig i huvudsystemen. Detta innebär allt              
från offentlig- till privat- eller säkerhets-belagd information. En redundant infrastruktur innebär           
att information som är viktig för medborgaren eller myndigheter kan bevaras trots möjliga             
incidenter som skulle kunna påverka systemen negativt inträffar. Det innebär att en stor del              
sekretessbelagd information kan finnas tillgänglig i systemen. 

3.7.1 Upphandling 

En riskanalys ska utföras innan implementationen verkställs men eftersom bland annat           
ansvarig för förvaltningsfasen samt informationsägaren bör medverka i analysen så kan inte            
analysen fullbordas av förstudiegruppen. De delar som nämns i Vägledning –           
informationssäkerhet i upphandling är att man grundligt beskriver hur informationen ska           
hanteras vilket görs genom MSB:s vägledning. Detta görs genom att ta reda på om det finns                
särskilda lagar som måste följas och vilken information som räknas som sekretessbelagd eller             
kräver säkerhet. Därefter identifieras möjliga hot implementeringen kan orsaka och vilka           
konsekvenser systemen kan få på grund av implementeringen följt av sannolikheten för att             
konsekvenserna förverkligas.  

3.7.2 Outsourcing 

Att tillhandahålla IT genom outsourcing eller molntjänster för med sig både fördelar och             
nackdelar (Ranerup 2016). En fördel kan vara att det är kostnadseffektivt, samtidigt som man              
kan tillgodogöra sig en mer kvalificerad lösning än man har råd och möjlighet att bygga upp                
själv. Samtidigt kan det vara en nackdel att man kan bli begränsad i handlingsmöjligheter när               
någon annan hanterar ens IT. Integritet kan också bli svårare att upprätthålla. Enligt MSB (2013)               
finns det möjlighet till redundans, finansiella fördelar, hög säkerhetskompetens (och även övrig            
kompetens) hos leverantören, kapacitetsutnyttjande efter behov, möjlighet att ställa krav på           
underleverantörer, samt att leverantören hanterar uppdatering.  
 
Nackdelar kan innebära att man delar miljö med andra kunder, vilket kan innebära ett              
säkerhetshot. Verksamheten blir också mer beroende av internet, vilket kan leda till att avbrott              
och obehörig åtkomst sker i högre utsträckning är system i egen drift. Det kan också innebära                
rättsliga problem om det finns olikheter i hur personuppgifter hanteras i andra länder i Sverige.               
Man har sämre möjlighet att kontrollera åtkomst och efterlevnad hos leverantörens eventuella            
underleverantörer. Det finns en risk att systemen mellan kund och leverantör inte interagerar             
som tänkt (eller inte alls). Problem kan uppstå om man av olika anledningar behöver byta               
leverantör.  
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3.7.3 Risker med redundans 

Redundant infrastruktur kan inte bara leda till en säkrare och mer robust användning av IT.               
Flera utmaningar följer med en eventuell implementation och om dessa inte tas i beaktning kan               
de ha förödande resultat på hur det nya systemet faktiskt kommer användas. Sagan (2004)              
nämner i sin artikel Learning From Normal Accidents tre övergripande sätt som redundans kan              
baktända och skapa mindre, snarare än mer, pålitlighet. 
 
Redundans ökar komplexitet 
När nya system och lösningar introduceras i en redan existerande infrastruktur kan nya, gömda              
problem uppstå. Ett tekniskt exempel på detta är en olycka som inträffade 1966 i              
kärnkraftverket Fermi 1 i Michigan, USA. En bit zirconium lossnade från en kylnings-prototyp i              
kraftverket och blockerade en av kylnings-rören i reaktorn (CNN 2011). Lyckligtvis lyckades            
personalen förhindra en allvarlig olycka, men felet uppstod till att börja med på grund av att                
flera system applicerats på en redan existerande lösning.  
 
Anställda litar för mycket på systemet 
När människor litar på en redundans-lösning till den grad att ansvar blir otydligt kan det leda till                 
att arbete inte blir utfört korrekt. Detta exemplifieras med en scen ur boken Friendly Fire (Snook                
2000 se Sagan 2002 s. 17) där 19 operander av ett militärt varningssystem inte invände när ett av                  
deras flygplan hotade attackera två förmodat fientliga helikoptrar som systemet misslyckats           
analysera. Detta ska ha berott på otydlighet i ansvar vilket gjorde att alla, och därmed ingen,                
hade ansvar över arbetsuppgiften i fråga. 
 
Beslutstagare kan överskatta systemets kapacitet 
När beslutstagare i en organisation känner sig trygg med en redundans-lösning kan de             
överskatta vad systemet klarar av, och därmed kräva att systemet ska prestera över sin              
kapacitet. Detta påstående exemplifieras med en incident 1986 då NASA skulle sända            
rymdskytteln Challenger i omloppsbana. En kritisk packning i en av skyttelns raketer brast till              
följd av oväntat kyligt väder. Säkerhets-ingenjörerna hade tidigare märkt att detta var en risk              
och räknade med att en sekundär, redundant packning skulle fungera om den första gick sönder               
(Sagan 2004). Detta antagande var en av flera faktorer som ledde till att rymdskytteln              
exploderade efter 73 sekunders flygfärd. Besättningens samtliga sju medlemmar omkom i           
olyckan (NASA 2004). 
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3.7.4 SWOT 

 
● Skapar kontinuerlig tillgång 

 
Figur  3.9  - SWOT 

● *EU regulators may ask for 2018 review of data transfer deal. 2016. The Hill. [ONLINE] Available at: 
http://thehill.com/policy/cybersecurity/276018-eu-regulators-may-ask-for-2018-review-of-data-transfer-deal. [Accessed 9 
January 2017]. 
 
Figuren 3.9 är en SWOT-analys. Modellens syfte är att förtydliga de styrkor, svagheter,             
möjligheter och hot som en DRaaS-lösning skulle kunna leda till. Genom att implementera en              
DRaaS-lösning medverkar det till en kontinuerlig tillgång till systemen samt att det skapas             
agilitet i verksamheten. Med en redundant infrastruktur är det enkelt att lägga till och ta bort                
system utan att påverka andra delar i systemet, det är på så sätt skalbart. DRaaS är även en                  
säkrare implementering än att skapa ett eget system som är tänkt för redundans. Nya              
datalagsförordningar som planeras införas 2018 inom EU kommer även påverka hur företag och             
organisationer kan hantera sin data (Williams K. B. 2016). 
 
DRaaS har även svagheter. En svaghet är att DRaaS endast kommer till användning om ett               
haveri uppstår vilket innebär att redundansen kan stå orörd i månader eller år innan det               
faktiskt behöver användas. När tiden väl är inne kan dock kostnaderna på den redundanta              
infrastrukturen vara lägre än kostnaden som hade utkommit av dödtid. Det finns även möjliga              
säkerhetsrisker med outsourcing såsom att flera system och information integrerar i samma            
datorsystem vilket innebär att data hamnar i samma lagringsmiljöer (Säkerhetspolisen u.å.).  
 
Att ställa miljöförändingar och naturkatastrofer som en möjlighet syftar på att DRaaS blir en              
användningsmöjlighet ifall miljöförändringarna skulle påverka systemet. Det vill säga att DRaaS           
kan vara räddningen för systemet om en naturkatastrof skulle inträffa eftersom miljön            
förändras och kan bli allt vanligare i framtiden. En annan möjlighet är att nystiftade lagar kan                
komma att lägga högre krav på data-överföring och lagringshantering. I framtiden kan VästKom             
komma att bli en högprioriterad kund hos leverantören vilket kan leda till att de kan få                
prioriterad support och bättre service. 
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Dock kan detta gå åt andra hållet också, VästKom kan komma att nedprioriteras av leverantör               
om det uppstår problem eller komplikationer vid haveri. Detta är en typ av hot som kan leda till                  
försummad investeringsnytta men kan lösas genom att exempelvis välja en annan leverantör.            
Ett annat hot är att det kan vara svårt att säkerställa att det leverantören erbjuder är det som                  
krävs för verksamheten och att leverantören faktiskt erbjuder kvalité. 
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4. Rekommendationer och det fortsatta arbetet 
 
Studiens resultat påvisar att det finns intresse för redundant infrastruktur. Enkäten bekräftar            
att flera kommuner redan har en systemlösning för att hantera haveri, och att de kritiska               
systemen har möjlighet att fungera inom 24 timmar. Dock blev inte enkäten besvarad av              
tillräckligt många för att ge en representativ bild för samtliga kommuner i Västra Götalands.              
Vad övriga kommuner har för haveriberedskap framgår inte av studien, och således finns det              
inte ett direkt svar på hur stort behovet är och hur väl förberedda dessa kommuner är. Det kan                  
finnas fördelar med att vidare undersöka hur kommunerna som deltagit i enkäten har             
finansierat sin redundanta infrastruktur, då det kan finnas ekonomiska incitament till att skapa             
en gemensam lösning genom alla kommuner i Västra Götaland. Dock var enkäten anonym, vilket              
innebär att en sådan undersökning får fråga kommunerna på nytt hur deras lösning ser ut.  
 
Projektgruppen har inte kunnat utvärdera hur en gemensam redundant infrastruktur skulle           
fungera i Västra Götaland. Information som krävs för en mer välgrundad rekommendation har             
inte varit tillgänglig under projektets gång. Hur stor investering som krävs beror på hur mycket               
data som ska speglas av lösningen, vilket beror på hur stor del av kommunernas data som är                 
aktuell för spegling. Då projektets resultat inte har detaljerad information om kommuners            
systemlösningar och behov kan inte en tydlig redogörelse för hur kommunal samverkan kan             
ske.  
 
Rekommenderat att se över Soltak och deras arbete med att införa en gemensam IT-drift mellan               
kommuner. Soltaks arbete gäller inte en redundant drift men samarbetet visar på att samarbete              
mellan kommuner kan gynna dem både gällande kostnader och drift av IT.  
 
Av det som kan läsas av enkäten finns det redan nu ett påbörjat arbete inom kommunerna med                 
redundans och informationssäkerhet. Kommunerna som har svarat har en låg frekvens av            
incidenter och anser sig till stor del vara förberedda på om det skulle uppstå. Dock medges det                 
också finnas utrymme för förbättring. 

4.1 Upphandling av IT 

Som det framgår i avsnittet 3.4.5, arbete med informationssäkerhet, innebär haveriberedskap           
mer än att bara inskaffa en systemlösning. Det ställer också krav på personalens kompetens,              
både i upphandlingen av systemet och när en kris inträffar. Även i de fall då kommuner har en                  
plan för krishantering kan det finnas brister i till exempel övning av genomförande. Vikten av               
expertis vid upphandling är också en fråga som bör beröras, oavsett om man har en redundant                
lösning i dagsläget eller inte. Då många kommuner inom Västra Götaland medger sig redan ha               
redundant infrastruktur kan det vara aktuellt för berörda kommuner att undersöka hur avtalet             
och ansvaret är upphandlat. Om det inte finns definierat vem som har ansvar för vad vid en kris                  
kan problem uppstå vid återhämtning efter driftavbrott. Som MSB (2013) påvisade saknar 143 av              
236 svenska kommuner en process som hanterar säkerhetsaspekter vid upphandling av IT.  
 
Om arbetet inte redan är gjort behöver kommuner undersöka följande: 

❖ Avtal om hur den långsiktiga förvaltningen ska ske. 
❖ Avtal om hur driften förväntas ske i form av uppdatering och testning.  
❖ Avtal om aktiviteten i speglingen, hur ofta spegling sker och hur länge informationen             

sparas. 
❖ Utvärdering av leverantören, hur väl datan är skyddad mot intrång eller delning.  
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❖ Skapa uppdatering av avtal om nya förhållanden uppstår, för att det ska finnas tydligt              
dokumenterat vilka krav som ställs på leverantören. Ibland kan informell          
kommunikation ske angående produkten, och denna bör antecknas för att man ska både             
kunna utvärdera hur väl systemlösningen fungerar och huruvida avtal och ansvar bör            
förändras.  

❖ Anskaffa en plan för hur eventuell framtida migrering skulle kunna ske, då det finns en               
risk att leverantören upphör att existera eller att byte av leverantör kommer behövas av              
någon anledning.  

❖ Avtala i vilken omfattning data sparas, och huruvida data ska arkiveras eller gallras.  
 
Även om frågorna kan uppfattas som något som inte bör prioriteras kan konsekvenserna bli              
stora om det inte finns goda förberedelser för ett systemhaveri. Det kan resultera i stora               
kostnader för verksamheten. Kommuner blir i allt större utsträckning beroende av IT i sitt              
dagliga arbete och har mycket att förlora på om det skulle ske ett större driftavbrott eller om                 
data skulle försvinna.  

4.2 Leverantör 

Det finns flera alternativ av leverantörer som verkar inom branschen för haveriberedskap inom             
IT. Projektet har ingen rekommendation på en specifik leverantör, men har sammanställt en             
längre beskrivning under rubrik 4.6. De företag som berörts är Invid, Zerto, Evolve IP, Quorum,               
Infrascale. Om VästKom beslutar sig för att gå vidare med DRaaS krävs mer undersökning av               
vad de olika leverantörerna kan bidra med.  
 
Det finns flera olika sätt som lösningen kan utformas på, beroende på vilka behov man har.                
DRaaS kan vara aktiv olika utsträckning och omfattning. Projektgruppen rekommenderar att           
leverantören som eventuellt väljs har högt fokus på säkerhet och har arbetat med offentliga              
verksamheter tidigare. Ett alternativ som har en lösning anpassad efter offentliga verksamheter            
är till exempel Infrascale. Dock har projektet inte gjort någon grundlig undersökning av             
leverantörer, dess priser, och dess tidigare kunder och därmed finns inte en direkt             
rekommendation på vilken som bör väljas. Dock finns det presenterat vad som bör has i åtanke                
vid urvalet i tidigare avsnitt av rekommendationen, vilket kan vägleda vidare i beslutet.  
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4.3 Förslag till plan för det fortsatta arbetet 

Rekommendationen bidrar med en vägledning för hur kommuner kan och bör arbeta med             
informationssäkerhet och haveriberedskap. Utöver information om den tekniska lösningen finns          
också vägledning i vilka möjliga leverantörer som finns, vilka olika versioner som lösningen kan              
inskaffas i, hur man lämpligtvis upphandlar IT med en extern aktör, och hur kommuner ska               
arbeta med beredskap i sina rutiner och processer.  
 
Om redundant infrastruktur inte skulle genomföras i kommunerna kan det vara en god idé att i                
alla fall tillämpa geografisk separation av databas och back-up, om det inte redan är tillämpat.               
Skulle en brand uppstå vid servrarna kommer back-upen inte kunna hjälpa om den brinner ner               
i samband med att den primära databasen brinner ner.  
 
För att gå vidare med resultatet av rapporten rekommenderas VästKom att göra följande: 

❖ Undersök hur stora investeringar kommuner har gjort i redundant infrastruktur, för att            
bedöma vilka ekonomiska besparingar som kan göras genom en gemensam lösning.  

❖ Kommuner bör klassificera sin data i rangordning utefter vilka system som är mest             
respektive minst kritiska. På så vis kanske spegling inte krävs för all data, utan bara den                
data som är absolut viktigast att kunna nå. Detta kan leda till mindre kostnader i               
investeringen.  

❖ Att tillämpa informationssäkerhetsarbete kontinuerligt under upphandlingen av       
lösningen, och i den fortsatta relationen med leverantören för att säkerställa att            
lösningen lever upp till behoven.  

 
Efter projektresultat överlämnas allt ansvar för implementation och förvaltande av det           
framtagna förslaget till VästKom och tillhörande organisationer. Om förslaget önskas          
implementeras ansvarar då VästKom för hur det ska arbetas vidare med. Om VästKom önskar              
konsultation vid denna rekryteringsprocess finns eventuella möjligheter för konsult-anställning         
av den projektgrupp som arbetat med detta inledande projekt. 
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Bilaga 1 - enkätsvar 
 
Svaren som inkom i enkäten presenteras i ordningen som de kom in.  

Svar 1: 2016-12-11 16.01.38 
Titel: IT Chef 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 
 

·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 
-       4 
 

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Ja 
 

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 

  
·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 

backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 
- < 24 timmar 

  
·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 

-       Tre 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
- < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät?: 
- Kontinuerlig informationssäkerhetsklassning samt kontinuitetsplanering 
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Svar 2: 2016-12-11 16.31.49 
Titel: IT Chef 
  

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
- 2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

- 3 
  

·         Är rutinerna uppdaterade? 
- Ja och nej, beroende på system. Sjukvården har reservrutiner. 

  
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Nej 
  

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       1-5 Dagar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
- Vård och Omsorg och Socialtjänstens system är de allra mest kritiska. Extern web 

tillhör också den kategori som bara måste fungera. Sen finns ca ett dussin andra 
system som ställer till stora praktiska problem om de står still mer än något dygn. 
Resten klarar ofta stillestånd på en vecka utan omfattande problem, ex städ och 
matplanering. 

  
·         Hur länge får dessa system ligga nere? 

- < 24 timmar 
  

·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 
tagits upp i denna enkät? 

-       Praktisk planering, checklistor och även övningar för att säkerställa att manuella 
rutiner fungerar. Ju mer vi använder våra IT system, ju mer beroende av dem blir 
vi. Beroendet ökar snabbare än de flesta inser. Därav behovet av praktisk 
planering och övning. 
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Svar 3: 2016-12-12 08.48.48 
Titel: IT Chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       5 
·         Är rutinerna uppdaterade? 

-       Ja 
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Nej 
  

·          Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       < 24 timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
- Systemen är klassade o idagsläget cirka 5 guldsystem. Procapita för socialtjänsten 

det viktigaste systemet och så själva internetförbindelsen så klart! 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
- Redundans Frågorna var ytliga och kräver mer underfrågor för att undersökningen 

skall ge något. 
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Svar 4: 2016-12-12 09.02.34 
Titel: IT Chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       4 
  

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Arbetas på kontinuerligt. Målet är att sammanställa rutinerna i ett mer samlat 

format än idag. 
  

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Nej 

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

- 5-10 dagar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
- Kommunledningsgruppen har identifierat de verksamhetskritiska IT-systemen via 

vårt informationssäkerhetsprojekt. De system som prioriteras är: IT-infrastruktur, 
hemsida och Intranät, e-post, PA-system, Ekonomisystem, Socialtjänstens 
journalsystem, kommunens diariesystem, BoU elevregistreringssystem, GIS och 
integrationskopplingar. 

  
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
- 1 - 5 dagar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
- Fortsatt utveckla vårt informationssäkerhetsarbete för att än tydligare beskriva 

roller och ansvar i organisationen. Uppföljning av risker som identifierats i 
samband med informationsklassningar. 
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Svar 5: 2016-12-12 09.29.56 
Titel: IT-Chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       3 
·         Är rutinerna uppdaterade? 

-       Det behöver göras mer övning på olika typer av driftstopp. 
  

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 

  
·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 

backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 
-       < 24 timmar 

  
·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 

  
-  Uppskattningsvis 8-10 st, helt beroende på vad som definieras som kritiskt. Vi 

har fler system som är kritiska för en specifik verksamhets område. 
  
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
- < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
- Vi har påbörjat ett arbete med informationssäkerhet. Där kommer vi att, 

tillsammans med verksamheterna, göra en klassning av våra "viktigaste" system 
för att få en bättre beredskap vid driftsavbrott eller andra informationsbortfall. 
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Svar 6: 2016-12-12 09.44.34 
Titel: IT Chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 
-       4 

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       X 

  
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Ja 
  

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       < 24 timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
- Ett tiotal system med främst inriktning på stöd och omsorg 

  
·         Hur länge får dessa system ligga nere? 

-       1 - 5 dagar 
  

·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 
tagits upp i denna enkät? 

-       X 
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Svar 7: 2016-12-12 10.04.27 
Titel: IT Chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       4 
  

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Dokumentationen kan säkert vara bättra. Vi har en liten organisationer där alla 

ställer upp när det händer något. 
  

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       1-5 dagar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
- 4. Personec (Personalsystem); Ådata (Ekonomisystem); Treserva 

(Omsorgssystem); Televäxel 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
-       X 
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Svar 8: 2016-12-12 10.08.09 
Titel: IT Chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 
 

·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 
-       4 

  
·         Är rutinerna uppdaterade? 

-       Ja 
 

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 

  
·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 

backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 
-       < 24 timmar 

  
·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 

-       Ett tiotal 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
- Vi anser att vår tillgänglighet är på rätt nivå 
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Svar 9: 2016-12-13 08.25.44 
 

Titel: IT-avdelningen äger kommungemensamma informations- och ITsäkerhetslösningar 
samt har befogenhet att utfärda anvisningar om att specifika IT-säkerhetstekniska lösningar 
skall användas inom kommunen om de uppfyller verksamhetens krav på 
informationssäkerhet. 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       1 

·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 
-       5 

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Ja 
 

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 
 

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

- < 24 timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
- 5 

  
·         Hur länge får dessa system ligga nere? 

- < 24 timmar 
  

·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 
tagits upp i denna enkät? 

- Bättre beskrivna rutiner 
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Svar 10: 2016-12-13 11.04.30 
Titel: IT-chef 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       1 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       3 
 

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Delvis (borde kanske uppdateras oftare) 
 

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 
 

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       < 24 timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
-       De system som vi klassificerat som Guld-system (12 st). De viktigaste är 

journalsystem inom vården, ekonomisystemet och stadens hemsida. 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
-       Informationssäkerhet i allmänhet samt uppdatering av klassificeringar av 

systemen. 
  
  

 

  

45 
 
 
 
 



Svar 11: 2016-12-27 08.38.09 
Titel: Utvecklingsledare 
 

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       4 
  

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Ja 

  
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Ja 
  

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       < 24 timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
-       AD, E-post, Omsorgssystem, växel och telefoni, elevregister, passersystem 

(ARX), Kartsystem (GIS), WIS, Webben, Trygghetslarm, Infrastruktur nätverk, 
central datalagring, DNS (13st totalt) 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
- < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
-       Systemförvaltning och katastrofscenarion, genomföra praktiskta övningar, ökad 

kunskap hos fler personer på IT och i förvaltningen 
  
  

 

  

46 
 
 
 
 



Svar 12: 2016-12-27 09.24.00 
Titel: IT-Arkitekt 
  

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       3 
  

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Ja i de flesta verksamheter 

  
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Ja 
  

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       1-5 Dagar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
-       5 st Extern Webb Växelsystem Vård och omsorgssystem Ekonomisystem 

Personalsystem 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
-       Redundant Datahall och kommunikationsinfrastruktur 
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Svar 13: 2016-12-27 11.17.21 
Titel: IT arkitektur 
  

·         Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
-       2 

  
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

-       3 
  

·         Är rutinerna uppdaterade? 
-       Nej 

  
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Nej 
·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 

backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 
-       < 24 Timmar 

  
·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 

-       Samtliga vårdsystem (8), personalsystem, ekonomisystem, driftsövervakning, 
larm, passage, epost, katalogtjänst, diverse filservrar 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       < 24 timmar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som 

tagits upp i denna enkät? 
-       Handlingsplaner, reservrutiner, redudanta system 
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Svar 14: 2016-12-28 08.26.29 

Titel: Säkra informationstillgången och informationen för de kommunala verksamheterna 

 
    Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 

- 2 
 

·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 
- 3 

·         Är rutinerna uppdaterade? 
- Hyffsat 

 
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

-       Nej 
 

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell backup, hur 
lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       < 24 Timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
-       7 

  
·         Hur länge får dessa system ligga nere? 

-       1-5 dagar 
  

·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som tagits upp i 
denna enkät? 

-       Att ha en samlad bild av vart kommunens data finns. 
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Svar 15: 2017-01-02 07.16.16 
Titel: IT-strateg/IT-ansvarig 
 

Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 
- 1 

 
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

- 4 
·         Är rutinerna uppdaterade? 

- Ja (helt ny miljö) 
 

·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 
-       Ja 
 

·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell backup, hur 
lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

-       < 24 Timmar 
  

·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 
-       Ca 20 tyngre och verksamhetskritiska (VA, Fastighet, Vård o Omsorg, Ekonomi, 

Personal, Telefoni/växel, Barn o utbildning, e-post, webb, internet m.fl.) 
  

·         Hur länge får dessa system ligga nere? 
-       1-5 dagar 

  
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som tagits upp i 

denna enkät? 
-       Säkerställa att kompetens och resurser är bokningsbara vid extra ordinära händelser och för 

proaktivt underhåll och drift. (multi-sourcad IT-miljö) 
 
 
  

50 
 
 
 
 



Svar 16: 2017-01-03 13.34.37 
Titel: Systemförvaltare 
 
· Hur ofta uppkommer driftstopp i er kommuns IT-system? 

- 3 
 
·         Hur väl förberedd är er kommun för ett eventuellt driftstopp? 

- 3 
 
·         Är rutinerna uppdaterade? 

- Nej 
 
·         Finns en redundant infrastruktur av er kommuns system? (ej back-up) 

- Vet ej 
 
·         Om situationen kräver att ni behöver läsa tillbaka system i infrastrukturen från eventuell 
backup, hur lång tid tar det innan driften är på normalläge igen? 

- Vet ej  
 
·         Hur många och vilka system anser ni vara kritiska för kommunens verksamhet? 

- 1 
 
·         Hur länge får dessa system ligga nere? 

- Vet ej 
 
·         Vad tycker ni kommunen behöver arbeta med i framtiden, med tanke på frågorna som tagits upp 
i denna enkät? 

- Driftsäkerhet och systemförvaltarskap 
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