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Abstract 
Virtualization and Cloud Computing is getting more and more popular nowadays. 
The author’s purpose with this thesis is to investigate what restrictions a regulative 
bound company has to deal with in a conversion to virtualizing the operative 
system and which Cloud solutions is the most preferable. The author has used 
qualitative interviews and literature studies. The interviews were held at the 
company with the appropriate people for the survey and literature studies consist 
of education literature, scientific articles and websites in the area of the subject. 
The result shows that the investigated company can virtualize their operating 
system and that a Private Cloud is the best solution.  

This thesis can be used by companies that are regulative bound and where security 
is a major factor as well as companies that are considering virtualize their systems 
and using cloud computing. This investigation is limited to whether a specific 
company can virtualize the most central and regulative system they have. If and 
how other companies can apply the same solution is not something this thesis will 
answer to, nor how the question is answered from cloud providers. 
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Sammanfattning 
Nu för tiden blir virtualisering och molntjänster allt mer populärt bland företag. 
Författarens syfte med uppsatsen är att utreda vilka restriktioner ett regulativt 
bundet företag har vid övergång till virtualisering av de operativa systemen och 
vilka alternativ som är att föredra. Författaren har använt sig av kvalitativa 
intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts på företaget med 
lämpliga personer för undersökningen och litteratur studierna bestod av 
kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och webbsidor inom studiens ämnesområde. 
Resultatet visar att företaget i fråga kan virtualisera det operativa systemet inom 
flygtrafiktjänst och att ett Private Cloud är det bästa alternativet.  

Detta examensarbete vänder sig till företag som är regulativt bundna och där 
säkerheten är en stor faktor samt företag som överväger en övergång till 
virtualisering av system och användning av molntjänster. Undersökningen 
begränsas till huruvida ett specifikt företag kan virtualisera det mest centrala och 
regulativa systemet på företaget. Om och hur andra företag kan tillämpa samma 
lösning är inget författaren har tagit fram och inte heller hur frågan besvaras från 
molnleverantörers sida.  

 

Nyckelord – Virtualisering, Molntjänster, moln 
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1 Introduktion 
I detta arbete studeras möjligheten att övergå till virtualisering och molntjänster 
inom den operativa delen för Luftfartsverket. Den information och lösning som 
studenten slutligen kommer fram till kan användas för ett specifikt statligt företag 
som vill se över alternativ samt hinder i regelverk för att gå över till en annan 
infrastrukturarkitektur. 

Denna studie kommer genomföras med hjälp av litteratur där data framförallt 
hämtats från vetenskapliga artiklar, tidigare teorier samt intervjuer med specifika 
personer på företaget.  

 

1.1 Bakgrund 
Molntjänster är ett begrepp som används flitigt i dagsläget. Tjänsterna har på 
senare tid blivit allt mer populära för hemmabruk men även bland företag. Det 
traditionella systemet med fysiska servrar på plats börjar allt mer bytas ut mot 
virtuella servrar just för dess flexibilitet, skalbarhet och lägre kostnader. Men vad 
innebär egentligen virtualisering och molntjänster? 

Den vedertagna bilden av ett moln är att den består av förångat vatten med 
tusentals vattendroppar. Virtuella moln har liknande struktur men istället för 
tusentals vattendroppar består det av tusentals servrar. Dessa servrar är lagrade i 
gigantiska hallar som ägs och underhålls av företag som säljer servrarnas kapacitet 
som en tjänst. Lokala servrar som ligger hos företagen måste ha personal för att 
underhålla dem. Detta innebär högre kostnader för anställda samt för hårdvaran 
d.v.s. servrar, säkerhet, dator etc. [1]. Lagring i detta ”moln” sker på samma sätt 
som lagring i en hårdvara, enda skillnaden är att platsen är virtuell för användaren. 

Mindre företag har gått över till molntjänster, men de stora kör fortfarande med 
det traditionella systemet med servrar. Är det lika enkelt för ett större företag att 
göra den övergången? Vågar man virtualisera sina servrar och ha dem i ett moln 
och inte ha det fysiskt liggandes på företaget? 

Detta examensarbete handlar om att se över möjligheten för ett statligt företag att 
göra denna övergång i den del av systemet som ligger under speciella regulativa 
krav.  

 

1.2 Företagsbeskrivning 
Luftfartsverket (LFV) har hand om all flygtrafiktjänst för civila och militära 
kunder vid 24 torn i Sverige samt vid två kontrollcentraler. De ser med sitt 
säkerhetstänkande och systematiska arbete till så att alla inkommande och 
utgående flygningar sker utan risker.  

LFV har nyligen genomgått en stor omorganisation där allt från design och 
logotyp till huvudkontor och företagskultur ändrats och moderniserats. Företagets 
huvudmål – säker flygtrafik - är fortfarande i centrum och är LFV’s främsta mål. 
Med omorganisationen har man sett över planer samt kostnader i nuläget och i 
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framtiden, och det man märkt är att väldigt mycket pengar spenderas just nu på 
hårdvaror och de tar även upp mycket utrymme. Därför vill de utforska andra 
alternativ för att göra det billigare och smidigare, men även för att öka 
flexibiliteten, skalbarheten och tillgängligheten. Allt inom den flygoperativa miljön 
är reglerat och därför finns det inte så mycket utrymme för förändringar, men 
intresset för andra alternativ finns där och LFV vill överväga andra möjligheter. 

 

1.3 Problembeskrivning 
Målet med virtualisering för molntjänster är vanligtvis högre prestanda, skalbarhet, 
tillförlitlighet/tillgänglighet eller att skapa en likformig säkerhet och 
domänhantering [2].  

Stora företag arbetar fortfarande traditionellt med servrar; hårdvaror och 
mjukvaror som de måste köpa och lagra på lagringsutrymmen. Långsiktigt skapar 
detta höga kostnader i underhåll samt intern tid. Ett exempel kan vara att en 
server kraschar och då måste all data föras över till en ny server och i överförandet 
kan data gå förlorat.  

Sanjay Mohapatra och Laxmikant Lokhade [3] påpekar att man istället kan köpa 
den mängd kapacitet man behöver och lagra data hos företag som säljer 
molntjänster. Det är som att betala för elektricitet, man behöver el, men ingen 
försöker producera det själv. Molntjänster fungerar på samma sätt, en virtuell 
dator tillhandahåller data och minnesutrymme och företagen betalar för den 
mängd de behöver.  

Men för ett statligt företag som måste betrakta många olika regulativa krav kan det 
vara lite svårare att övergå till virtualisering eftersom de måste hålla sig inom 
regelverkets ramar. Olika molntjänster måste även övervägas, t.ex. SaaS, PaaS, 
IaaS, public, community, private samt vilka risker som följer med dessa [1]. Dessa 
kommer beskrivas mer utförligt i kapitel tre. 

Fallföretaget LFV vill utforska övergåendet till en virtuell arkitektur men vill se 
över vilka begränsningar de har. De vet inte om de kan göra övergången på grund 
av den höga regulativa påverkan som åligger dem. Eftersom de måste följa externa 
regelverk för att behålla ett certifikat att bedriva Air Navigation Services (ANS) 
tjänster måste de undersöka att en eventuell övergång inte riskerar överskrida 
dessa regelverk. 

Samtidigt måste företagets sekretess och information bevaras. Frågan blir därför 
vilken typ av molntjänst som passar bäst med minimal risk och läckage?  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att utforska om övergången från en traditionell server 
infrastruktur till en virtuell infrastruktur är möjlig i ett statligt företag med externa 
regelverk, vilka alternativ det finns att välja på och vilken molnlösning som passar 
bäst utifrån de restriktioner som finns. Frågeställningarna är följande: 
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1. Kan ett företag med hög regulativ påverkan gå från intern fysisk server 
infrastruktur till en virtuell och molnbaserad miljö? 

2. Vilken molnlösning är då att föredra utifrån företagets förutsättningar? 

1.5 Omfång och avgränsningar 
I denna studie kommer som nämnts ovan olika molntyper utforskas för att se 
vilken som passar fallföretaget bäst utifrån de regelverk som finns för deras 
certifikat för att bedriva ANS-tjänst. Studenten har fått tillgång till fallföretagets 
regler för att se över dessa och undersöka om någon av dessa motsäger 
övergången.  Studenten har endast sett över de regler som är relevanta för arbetet 
och inte de regler som inte är relaterade till undersökningen. Författaren har 
genomfört analysen på det mest centrala och regelstyrda systemet för 
flygtrafikledning. 

 

1.6 Disposition 
Första kapitlet handlar om introduktion, bakgrund, företagsbeskrivning, 
problembeskrivning, syfte och frågeställningar samt omfång och avgränsningar. 
Andra kapitlet beskriver studentens metodval, koppling mellan den och 
frågeställningarna samt genomförandet. Tredje kapitlet sammanfattar all teori som 
har använts. Fjärde kapitlet presenterar empirin som insamlats från fallföretaget. 
Femte kapitlet omfattar uppsatsen analys. Sjätte kapitlet beskriver slutligen det 
resultat och slutsats av undersökningen. 
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2 Metod och genomförande 
För att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete behöver man använda sig av en 
eller flera metoder för undersökningen; kvalitativ- eller kvantitativ metod. För att 
skilja dessa på ett enkelt sätt kan man säga att en kvalitativ metod är utifrån 
forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, medan 
i en kvantitativ metod använder man sig utav information som omvandlas till 
siffror och mängder [4]. 

Då en kvalitativ metod använder en mer begränsad information och går in på 
djupet av den, kommer uppsatsskrivaren närmare den problemformulering som 
ska undersökas. En väg till det kan vara att göra en fallstudie och använda tidigare 
forskning för att komplettera och komma fram till ett resultat [5][6]. 

I en kvalitativ undersökning kan man under genomförandet ändra på 
uppläggningen vilket ger författaren flexibilitet och informationen samlas in under 
intervju frågor som anpassas beroende på urvals personer. Insamling av 
information är således lämpad efter informatörens egen situation. Författaren får 
då en frihet att utforma sina egna uppfattningar och få en förståelse [4]. 

I en kvantitativ undersökning är intervju frågorna istället i förväg bestämda och 
huruvida informatören kan besvara dessa frågor eller anser att andra frågor är 
viktigare är inget forskaren tar hänsyn till. Forskaren får därför ingen möjlighet att 
skapa en egen uppfattning och måste under processens gång hålla sig inom ramen 
av planen vilket även innebär att ny kunskap som under genomförandet 
framkommer inte får leda till ändringar i undersökningens planering och 
uppläggning. [4]. 

Den kvalitativa metoden är lämplig när ett företag har valts att skriva uppsatsen 
om/på. Där kan man genom intervjuer med bestämda personer inom specifika 
områden på företaget samt resultat från tidigare forskning hitta ett svar till 
problemlösningen. [6] 

Vidare kan en induktiv eller deduktiv metod tillämpas för att i det första fallet 
använda empirisk data för att formulera en hypotes medan den andra använder sig 
av tidigare teorier för att komma fram till det. [5] 

Det finns en tredje process som är en blandning av de två metoderna, nämligen en 
abduktiv metod [7]. I den kombinerade metoden kan intervjuer på företaget 
användas för att bygga uppsatsen för att vidare hitta data och koppla det till 
resultatet hittat i empirin [8]. 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ metod med en tillämpning av abduktiv 
metod där datainsamlingen sker via en kombination av observationer och 
intervjuer hos LFV samt tidigare forskning. Då en kvantitativ forskning inte ger 
utrymme för individuell anpassning samt informationen som samlas in kräver 
förståelse och inte bara förklaring passar den kvalitativa bättre i författarens 
situation [4]. 
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2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning har studenten genom intervjuer med 
IT och regelverks ansvariga tagit reda på vilka regulativa lagar som kan ha en 
påverkan för virtualisering av den operativa servern.  

För att besvara studiens andra frågeställning har studenten använt teorier och 
tidigare forskning för att ta reda på vilken molnlösning som är att föredra för 
företaget.  

 

2.2 Datainsamling 
Studenten har använt sig av litteratur och tidigare forskning. Vetenskapliga artiklar 
har hämtats ifrån Google Scholar, från Primo och andra teorier har hittats genom 
Google. Sökord som använts i databaserna är ”Cloud Computing”, ”Molntjänster” 
”governments and Cloud Computing” ”övergången till molnet”, ”virtualization”, ”molntjänster 
och säkerhet”, ”private vs public cloud”, ”definition of cloud in IT” för att nämna några. 
Samtliga sökord har gjorts på både svenska och engelska för att få fram så mycket 
information som möjligt. Även sökord på olika begrepp har gjorts för att få 
förståelse och förklaring för dess innebörd.  

 

2.3 Dataanalys 
Den verksamhet som LFV bedriver kräver system och data som inte liknar många 
andra verksamheter. Därför har studenten använt sig av en kvalitativ forskning då 
företaget måste följa många externa regler och på grund av detta måste 
regelstudier göras samt intervjuer. En kvantitativ metod med statistiska 
undersökningar anses inte vara tillämpbar på fallföretaget då resultat måste ta 
hänsyn till alla reglementen som andra företag inte behöver ta hänsyn till.  

I Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder [4], menar Solvang och 
Holme att man kan dela upp textanalys i två olika skepnader; helhetsanalys och 
delanalys. Det första innebär att man ska se över helheten från insamlad 
information. I en delanalys kan ofta särdrag hittade i undersökningen stödjas av en 
text funnen i föregående studier.  

Av tidigare teorier och information har en helhetsanalys gjorts och grunden till 
uppsatsen bygger på teorier om datalagring inom molntjänster och deras för samt 
nackdelar.  

 

2.4 Trovärdighet 
För att nå validitet och reliabilitet i undersökningen är det viktigt att författaren 
har djup förståelse för ämnet så det är möjligt att utföra bra datainsamling till den 
empiriska undersökningen utan att förlora objektiviteten. Vidare gäller det även 
den teoretiska insamlingen där studenten ska kunna särskilja viken information 
som är tillämpningsbar och vilken som inte är det [5]. 
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Denna undersökning är byggd på primär såväl som sekundär datainsamling med 
ett nära samarbete med fallföretaget för att få en så pass övergripande bild som 
möjligt. Primärdata är utifrån intervjuer med lämpliga personer inom olika 
arbetsområden på fallföretaget för att få en helhetsbild av problemet. 
Sekundärdata är utifrån litteratur och tidigare teorier. Författarens handledare på 
fallföretaget har även varit med och tagit del av undersökningen på vägen och 
därför har de haft en möjlighet att granska och bekräftat att de insamlade teorierna 
är av hög relevans för ämnet och att uppsatsen därmed innehar hög trovärdighet.  

 

3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som förklarar 
virtualisering och molntjänster samt de olika modeller som finns av varje. Då 
målet med arbetet är att ta reda på om fallförtaget kan gå över till en virtuell 
arkitektur utreds först och främst definitionen av begreppen samt dess för och 
nackdelar. Sedan beskrivs de modeller som ingår och erbjuds i dagsläget för att få 
en mer övergripande förklaring och för att få fram vilken som skulle vara mest 
lämpligt för fallföretaget. Då författaren har valt att hantera regelverk som empiri 
behandlas den första frågeställningen mer i det kapitlet. Den teoretiska 
bakgrunden till detta arbete har hämtats från vetenskapliga artiklar, böcker samt 
tidigare studier. 

 

3.2 Allmänt om Molnet 
Idag är begreppet ”Cloud” väldigt stort runt om i världen. Sanjay Mohapatra och 
Laxmikant Lokhade [3] påpekar att det är dags för företag att gå över till 
molntjänster så de kan minimera hårdvaror och samtidigt utveckla sina 
verksamheter. Data, processor och minne framskaffas och hanteras mer effektivt 
genom Cloud servern. I dagsläget kan företag sätta upp flera hundra serverar för 
nya projekt inom 30 minuter med hjälp av virtualisering och användning av 
molntjänster. Förr kunde det ta veckor eller månader för att starta nya projekt 
men nu kan man göra det på endast några få timmar och det är den största 
anledningen till varför molntjänster blir mer och mer populärt bland företagen 
[2][3]. 

 

3.3 Virtualisering och Molntjänster 
En övergripande definition av molntjänster, även benämnt som ”Cloud 
Computing”, är att det är en tjänst (oftast levererad från en tjänsteleverantör) som 
möjliggör tillgång till dataresurser (servrar, nätverk, lagring, tjänster och 
applikationer) genom nätverket istället för en lokal server eller fysisk hårdvara. 
Dessa dataresurser är delade och konfigurerbara samt kräver minimal hantering 
och interaktion med tjänsteleverantören[9]. 
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Molntjänster baseras på virtualisering och det är viktigt att skilja dessa åt. 
Virtualisering är ett sätt att abstrahera applikationer och dess komponenter ifrån 
hårdvara och använda resurser så som datormiljö, operativ system, 
lagringsutrustning eller nätverks komponenter virtuellt som visat i figur 1 nedan. 
Man får en artificiell bild av att flera datorer är en enstaka resurs eller att en 
enskild maskin egentligen är flera individuella datorer. Denna samling av 
virtualiserade resurser över nätet är tillämpad efter en modell där konsumenten 
betalar löpande per användning och konfigureras på användarens begäran genom 
virtuella maskiner[10]. 

 
Figur 1.  Virtualisering. Tagen från: https://www.promedianj.com/infrastructure/physical-data-
centers/virtualization-solutions 

 

National Institute of Standards and Technology [9] beskriver att en molntjänst ska 
ha fem egenskaper:  

• On-demand selfservice, (Självbetjäning vid behov): Konsumenten kan 
omedelbart vid behov ändra datakapaciteten så som server tid och 
nätverkslagring, utan interaktion med tjänsteleverantören.  

• Broad network access, (Bred nätverkstillgång): Resurser på molnet ska kunna 
nås genom tjocka och tunna klienter (mobiltelefoner, plattor, laptops etc.) 

• Resource pooling, (Resurs pool): Leverantörens datorresurser placeras i en 
”pool” som konsumenterna delar på. Dessa fysiska och virtuella 
dataresurser tilldelas dynamiskt efter konsumenternas behov.  

• Rapid elasticity, (Snabb elasticitet): Resurser ökar elastiskt vid behov och kan 
bli tillgängliga för tilldelning när konsumenten behöver det. I många fall 
kan dessa resurser ses som obegränsade och kan begäras obegränsat många 
gånger. När man inte längre behöver resurserna försvinner de automatiskt.  
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• Measured service, (Uppmätta tjänster): Kan beskrivas som en monitorerings 
tjänst där man får en sammanfattning av allt som används i molnet. Mäter 
konsumentens användning av alla tjänster i molnet som exempelvis 
bandbredd, diskutrymme etc. Denna information kan användas av både 
konsumenten och leverantören för att ge en överblick av användning av 
tjänsterna och för vad konsumenten ska betala.  

Anledningen till att börja använda molntjänster brukar oftast vara för att få högre 
prestanda, skalbarhet, tillförlitlighet/tillgänglighet, snabbhet eller för bättre 
säkerhet och hantering. Genom att låta en fysisk server hantera flera 
operativsystem parallellt fördelas serverkraft mer optimalt då applikationer och 
servrar delar på samma hårdvara. Detta är i fallet då applikationer inte kräver 100 
% av serverkapaciteten hela tiden, annars måste de virtuella servrarna fördelas. 
Man kan då spendera mer på en server och undvika att köpa flera servrar som 
leder till mer kostnader. Dessa kostnader kan vara allt från serverplats, kostnader 
för hårdvara och underhåll och etc. [2].   

 

3.3.1 Olika typer av virtualisering 
Virtualisering kan utnyttjas i olika former på det sätt som gynnar företagets 
infrastruktur bäst. Dessa olika typer är:  

• Server-virtualisering: Är den process där man använder hypervisor på en 
fysisk server för att hantera virtualisering. Detta gör att den fysiska servern 
kan dela sina fysiska resurser som exempelvis minne, CPU, diskutrymme 
etc. till olika operativsystem. Hypervisor gör att dessa virtuella klienter får 
de resurser de behöver från servern. Detta erbjuder företag att utnyttja sina 
resurser mer effektivt och sänker generellt kostnader som medförs av att 
underhålla servrar[11][12]. 

• Applikation-virtualisering: Genom att virtualisera applikationer kan 
användaren komma åt all nödvändig information och applikation data som 
om det vore lokalt installerat, när det i själva verket körs på en avlägsen 
server. Tekniskt sätt är applikationen inte installerad, men framstår som att 
den är det[11]. 

• Skrivbords-virtualisering: Innebär att alla delar av skrivbordet virtualiseras, 
vilket ger mer flexibilitet då användaren kan få åtkomst till sitt skrivbord 
oavsett vilken dator som används i det nätverket[11]. 

• Användar-virtualisering: Liknar skrivbord virtualisering men är mer en fri 
hantering av skrivbordsmiljön. Användarens profil, inställningar och data 
från operativsystemet lagras i ett centraliserat data Cloud. Användaren kan 
då logga in på sitt skrivbord på olika typer av enheter såsom smartphones 
eller plattor[11]. 
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• Lagrings-virtualisering: är en process där man med hjälp av mjukvara 
hanterar alla fysiska och nätverksbaserade lagringsenheter vilket gör att det 
blir lättare att underhålla filer och underlättar en disk backup. Den största 
faktorn till att man använder denna sorts virtualisering är för hotswapping 
som går ut på att fysiska delar byts ut medan servern är igång utan att 
omstart krävs. En korrupt disk kan vara ett exempel på när hotswapping 
sker[11][13]. 

 

 

3.4 Leveransmodeller för moln (Deployment models) 
Beroende på organisation, storlek och tillgång finns det olika infrastrukturer och 
molnuppbyggnader anpassat för företagens behov. För att veta vilken man ska 
välja måste man först se över data som ska lagras och vilka säkerhetskrav som 
man måste anpassa sig efter [14]. 

3.4.1 Public Cloud 
I ett public Cloud ägs och bedrivs infrastrukturen av en molnleverantör och 
tjänsterna levereras över ett offentligt nätverk. I detta Cloud hyr leverantören ut 
tjänster och infrastrukturer till olika klienter, anpassat efter kapaciteten klienten 
konsumerar. Detta innebär att klienterna oftast inte har någon kontroll över data 
och dess lokalisation då molnet realiseras i någon av Cloud-leverantörens 
datorhallar, vilka geografiskt kan vara placerade i princip vart som helst. 
Leverantörer som Amazon, IBM, HP, Microsoft och Google erbjuder denna 
tjänst och vissa av dem kan även garantera att data kommer stanna inom Europa, 
som till exempel Microsoft [9][14][15]. 

• Fördelar: Eftersom molnet inte kräver någon egen infrastruktur kan det 
skapa stora kostnads reduktioner. Klienten har även teknisk support dygnet 
runt, snabb och enkel uppsättning samt inga bortkastade resurser då man 
betalar för den mängd man använder [15][16]. 

• Nackdelar: Klienten har ingen kontroll över infrastrukturen och dess 
lokalisering vilket innebär brist i säkerhet och integritet. Leverantörerna 
använder sig även oftast av egna gränssnitt, vilket försvårar ett framtida 
byte av leverantör. [15][16]. 

3.4.2 Private Cloud 
I ett private Cloud ägs och bedrivs infrastrukturen av en enda organisation som 
omfattar flera användare och är reserverad för exklusiv förfogande till användarna 
i företaget samt till beviljad tredjeparts. Plattformen för denna modell är 
implementerad i en säker miljö bakom en brandvägg under tillsyn av den IT 
avdelning som tillhör det specifika organisationen vilket innebär att molnet är on-
premises för klienten. Detta Cloud är alternativet för företag som hanterar 
konfidentiell information och på grund av säkerhetsskäl inte får lagra data utanför 
organisationens/företagets gränser [9][14][15]. 
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• Fördelar: Då endast auktoriserade användare har tillgång till detta moln ger 
det en hög säkerhet samt fullständig kontroll över dess data [15][16]. 

• Nackdelar: Eftersom klienten själv bygger infrastrukturen för detta moln, 
kommer det ge kapacitetsbegränsningar och utnyttjandet av detta moln 
kommer ge högre kostnader än ett Public Cloud då man måste ha egen 
utrustning, mjukvara samt alternativt egen personal. Samtidigt utvecklas 
teknologin väldigt hastigt vilket gör det svårt att dra nytta av nya tjänster 
som globala molnleverantörer lanserar [15][16]. 

3.4.3 Community Cloud 
I ett Community Cloud är infrastrukturen avsedd för organisationer med 
gemensamma intressen (verksamhet, säkerhetskrav, policy etc.) så som banker, 
sjukhus och handelsföretag. Strukturen påminner om ett Private Cloud men 
infrastrukturen och resurserna är till för exklusiv användning av två eller fler 
organisationer. Det ägs och bedrivs antingen av en eller flera organisationer i 
molnet eller en tredjeparts eller en kombination av dessa.  Molnet kan existera 
både on och off-premises för organisationen [9][14][15]. 

• Fördelar: Eftersom kostnaderna delas mellan flera aktörer blir ett 
Community Cloud ett billigare alternativ [15][16]. 

• Nackdelar: Kostnaderna blir högre än vad de skulle varit om man hade valt 
ett Public Cloud samt att man har begränsad kapacitet som delas mellan 
alla i molnet [15]. 

3.4.4 Hybrid Cloud 
Ett Hybrid Cloud är ett integrerat Cloud som består av två eller fler infrastrukturer 
(Public, Private eller Community Cloud) som är hopbundna, men kvarstår som 
unika entiteter. Infrastrukturen är en anpassning mellan två plattformar där data 
växlas mellan Private Cloud och Public Cloud per användning och behov. Denna 
modell passar därför bra till organisationer som har både känslig och icke-känslig 
data. Det ägs och bedrivs antingen on-premises på företaget, genom en tredjeparts 
eller off-premesis d.v.s. hos en leverantör [9][14]. 

• Fördelar: I ett Hybrid Cloud får man alla fördelar från Public, Private och 
Community Cloud tillsammans [15].   

• Nackdelar: Överföring av data från en Private till Public Cloud är betydligt 
enklare i ett Hybrid Cloud men det ger även en säkerhetsrisk då 
utomstående lätt kan hacka sig in i data i överförandet [15]. 
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3.4.5 Val av leveransmodell 
Pensionsmyndigheten gjorde en undersökning våren 2015 om molntjänster inom 
staten. De beskriver att en helhetsanalys av leveransmodellerna måste göras för att 
undersöka huruvida information av legala och säkerhetsrelaterade skäl över huvud 
taget kan hanteras i molnet. Myndigheten måste ta ställning till hur säkerheten ser 
ut för varje specifik lösning, hur informationen behandlas då den transporteras 
och i vilken mån informationen hålls åtskild, vilka som har tillgång till den, var den 
lagras geografiskt samt vilka krav som gäller utifrån regelverk[24]. 

 

3.5 Tjänstemodeller för moln 
Det finns i huvudsak tre olika molntjänster som erbjuds när man övergår till 
molntjänster. En mer utförlig bild av hur dessa fungerar visas i figur 2 nedan. 

3.5.1 Software as a Service (SaaS) 
Molnkapaciteten i Software as a Service erbjuds till att använda leverantörens 
applikationer som körs på en molninfrastruktur.  Applikationerna är åtkomliga 
från olika klient webbläsare, eller genom ett programs gränssnitt. Konsumenten 
har snabb tillgång till en standardapplikation men har små möjligheter att göra 
egna förändringar för annat än konfigurationer. De har ingen kontroll över den 
underliggande molninfrastrukturen som inkluderar nätverk, server, 
operativsystem, lagring och inte heller över den individuella applikation 
kapaciteten [9]. 

3.5.2 Platform as a Service (PaaS) 
Så kallat ”Platform as a Service” gör det möjligt för konsumenten att utnyttja 
molninfrastrukturen. Detta genom att applikationerna skapas unikt för varje 
konsument, alternativt genom att leverantören skapar applikationerna med hjälp 
av programmeringsspråk, bibliotek, tjänster och verktyg som leverantören själv 
han underhålla. Eller att konsultbolagen utvecklar applikationer för kunden på 
molnleverantörens plattform. Konsumenten har ingen kontroll över den 
underliggande molninfrastrukturen som inkluderar nätverk, server, 
operativsystem, lagring men har dock kontroll över applikationer och 
konfigurerings inställningar för applikationens omgivning (application-hostning 
enviroment) [9]. 

3.5.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 
Infrastructure as a Service tillhandahåller konsumenten nätverk, lagring och andra 
viktiga resurser som konsumenten själv kan utveckla och köra genom en tillfällig 
mjukvara vilket inkluderar operativsystem och applikationer. Konsumenten har 
ingen kontroll över den underliggande moln infrastrukturen men har kontroll över 
operativsystem, lagring och utvecklade applikationer[9]. 

 



Teoretiskt ramverk 

12 

 
Figur 2. Tjänste-modellerna. Tagen från: http://dynamicious.com/cloud-computing-and-storage-solution/ 

 

 

 
Figur 3. Exempel på leverantörer av tjänste-modellerna. Tagen från Gartner research.  

 

3.6 För och nackdelar med molnet 
Fördelar:  

• Kostnadskontroll – Cloud infrastrukturen erbjuder mjukvara i sin server 
vilket gör att kostnaderna för dyra mjukvaror och dess licenser försvinner. 
Utöver licenser försvinner även kostnader för underhåll av server och 
uppdatering av mjukvaror samt kostnader för utökat minne, hårdvara och 
processorkraft minskar då detta också ingår i moln kapaciteten [17][18]. 
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• Obegränsad lagring - Med molntjänster behöver man inte tänka på 
lagringsutrymme då molnleverantörerna anpassar utrymmet efter 
konsuments användning, vilket i många fall är obegränsat [17].  

• Back-up och recovery - Data back-up sker automatiskt i molnet vilket 
innebär att data har ytterst liten chans att gå förlorat när hårdvaran strular, 
som i en serverkrasch. Om man där emot inte använder sig av molnet eller 
virtualisering kan problem med hårdvaran som i fallet av en serverkrasch 
resultera i att stora mängder data går förlorat[18][19]. 

• Flexibilitet - Molnanvändare kan lätt få åtkomst till data från vilken fysisk 
plats som helst så länge internet finns tillgängligt. Den här fördelen låter 
användare slippa problem som uppstår vid geografiska byten [18][19]. 

• Snabb installation – Företag kan starta projekt och ha dem fullt 
funktionella inom bara några minuter [18][19]. 

• Skalbarhet - Skalbarheten i molntjänster ger konsumenten möjligheten att 
öka och minska den mängd datakraft som köpts beroende på skiftande 
efterfråga över olika tidpunkter på året och att automatiskt skala upp eller 
skala ner vid oväntade händelser[23]. 

 

Nackdelar: 

• Tekniska problem – Trots att man nästan alltid kan få tillgång till 
information och data finns det tillfällen då systemet krånglar. Verksamheter 
bör vara medvetna om att det finns en risk att systemet plötsligt kan få 
tekniska problem som till exempel att det blir otillgängligt. Oavsett om du 
får molnet levererat eller bygger ett eget kommer dessa problem med stor 
sannolikhet att uppstå [17][19]. 

• Säkerhet – Innan man gör övergången till molntjänster ska man vara 
medveten om att man ger en tredje part tillgång till företagets känsliga 
data/information om man får molntjänsten levererad. Detta kan dock vara 
en fördel för mindre företag då stora molnleverantörer oftast kan erbjuda 
högre säkerhet än vad små företag har råd att själva implementera [17][19]. 

• Internet-uppkoppling – Molntjänster gör att man är beroende av 
Internet-uppkoppling hela tiden och om detta inte finns kan man inte få 
tillgång till sitt arbete, program, dokument etc. [18]. 
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• Kostnader – Det brukar vara mer kostnadseffektivt att välja molnet men 
det finns även andra faktorer som måste övervägas. Trots att leverantörer 
tar betalt för den mängd man använder, är detta en kontinuerlig kostnad. 
Till skillnad från en fysisk server som är en engångs kostnad. Ibland 
uppstår även applikationskostnader som måste betalas löpande. Samtidigt 
baseras allt på vad man använder molnet till. För företag som till exempel 
Netflix och Viaplay där man streamar filmer och serier kan alla andra 
molnlösningar förutom Private Cloud bli ett dyrt alternativ då 
molnleverantörer kräver bandbreddskostnader vilket dessa företag 
förbrukar oerhört mycket av [20]. 

 

Många företag väljer att bygga ett eget Private Cloud som de har on-premises, 
inom deras brandvägg och med egen driftpersonal för att ha så mycket kontroll 
som möjligt över det. Oftast är det företag som handskas med konfidentiell 
information och kräver hög säkerhet på sina system och vill därför att deras 
Private Cloud ska ha samma nivå av säkerhet som de har på traditionella 
hårdvaror. Sanjay Mohapatra och Laxmikant Lokhade [3] förklarar att samma 
säkerhet är svår att uppnå då molnet är kopplat till Internet där exponering 
existerar. Företagen bör vara medvetna om de säkerhetsrisker som kan uppstå och 
göra upp en plan för hur de ska gå till väga då utmaningar kan framkomma [3][23]. 

 

3.7 Företag och Molntjänster 
Många företag har tagit steget till en virtuell infrastruktur. Här är några exempel:  

• Ministry of Defence, (MOD), är en myndighet i Storbritannien som 
består av 30 statliga verk. De bevarar säkerheten, självständigheten och 
nationens intressen både nationellt och internationellt. De jobbar för att se 
till att de militära verksamheterna har den träning, utrustning och stöd de 
behöver för att utföra sina jobb. MOD skapade ett Private Cloud som alla 
inom myndigheten har tillgång till. Anledningen till övergången var för att 
behovet av British Armed Forces ökades vilket ledde till en stor ökning av 
fysiska servrar, ökad driftpersonal och andra stora kostnader. Efter en 
noggrann utvärdering kom de fram till en lösning som skulle ta hänsyn till 
alla krav och samtidigt behålla garanterad säkerhet och tillgänglighet [21]. 

• Airbnb är en plattform där alla fastighetsägare hyr ut sina fastigheter till 
resenärer under kortare semestervistelser. Företaget grundades 2008 i San 
Fransisco och har i dagsläget tusentals hyresvärdar i ungefär 25,000 städer i 
192 olika länder. Airbnb fick på grund av deras snabba tillväxt hårda 
utmaningar med administrationen av databaser och valde därför att migrera 
nästan alla system till molnleverantören Amazon Web Services, (AWS). 
Airbnb lyckades migrera hela deras databas med endast 15 minuters nertid 
samt sparade in många kostnader [22]. 
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• ICAO, International Civil Aviation Organization, är ett specialiserat FN-organ 
vars uppgift är att hantera flygningar mellan världens länder och bidra till 
ökad flygsäkerhet genom att förespråka för gemensamma regler. 
Organisationen använder Amazon Web Services för analys av framtida 
luftfartsbehov för att utveckla och testa nya lösningar och leverera flygdata 
till användare. Genom att använda AWS eliminerade ICAO prestanda- och 
tillförlitlighetsproblem på tidigare on-premises system vilket medförde att 
personalen på organisationen kunde lägga mer fokus på att utveckla sina 
tjänster [23]. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenterar författaren det empiriska data som samlats in och 
informationen baseras på regelverk och intervjuer. Kapitlet inleds med en kort bakgrund 
om dem som deltagit i intervjuerna följt av en beskrivning av regelverk och till sist 
intervjuer. Detta för att regelverken nämnts under intervjuerna och har därför valts att 
beskrivas först för att läsaren ska få en bättre förståelse.  

4.1 Bakgrund 
Författaren har intervjuat Claes Eriksen som är System Manager på Operativa 
System och Pär Oberger som är Biträdande chef och Flygsäkerhets-och 
kvalitetssamordnare på Operativa System, båda inom LFV.  

Författaren har även varit i en intervju med en analytiker från Gartner. 

Gartner är världens ledande undersöknings och rådgivningsföretag inom 
teknologi. De jobbar främst mot IT-chefer och ledare i företag och myndigheter, 
investeringsföretag och professionella tjänsteföretag. I dagsläget jobbar de med 
ungefär 10,000 företag globalt med att göra undersökningar och analyserar frågor 
inom IT. 

 

4.2 Regelverk 
Europeiska Kommissionen, även kallat EU-kommissionen är en institution inom 
Europeiska unionen. Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat 
och är en av unionens mäktigaste institutioner. Detta för att den har ensamrätt att 
lägga fram förslag för lagar inom nästan alla befogenhetsområden vilket innebär 
att inga nya lagstiftningsakter kan antas och de som redan existerar kan inte ändras 
utan kommissionens tillåtelse.  

Utöver EU-kommissionen finns det även föreskrifter som ICAO bestämmer. 
Dessa föreskrifter gäller för hela världen men gäller inte som lagar utan att EU-
kommissionen fastställt dem. Förutom dessa internationella föreskrifter och EU 
lagar finns det även nationella lagar. I Sverige bestäms de av Transportstyrelsen.  

 

De regelverk som författaren anser vara relevanta för studien är följande: 

4.2.1 Europeiska Kommissionens Förordningar 
 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011  

Krav för  hur säkerheten ska uppnås 

• Appendix 2, Avsnitt 3.1.2 a):  

”Personalen ska ha den utbildning och kompetens och de behörigheter och 
certifikat som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, och ska uppfylla tillämpliga 
medicinska krav (kompetens).” 
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• Appendix 2, Avsnitt 3.1.2 e): 

”Externa tjänster och leveranser ska uppfylla de säkerhetskrav som är lämpliga 
med hänsyn till hur varorna eller tjänsterna påverkar säkerheten i fråga om de 
tjänster leverantören tillhandahåller (externa tjänster och leveranser).” 

• Appendix 2, Avsnitt 3.1.2 f): 

”Riskbedömning och riskreducering ska hålla en nivå som garanterar att alla 
aspekter av tillhandahållandet av flygledningstjänster beaktas i tillräcklig 
utsträckning (riskbedömning och riskreducering). Punkt 3.2 ska tillämpas i fråga 
om ändringar i det funktionella systemet för flygledningstjänster.” 

 

Säkerhetskrav för  r i skbedömning och r i skreducer ing v id förändringar 

• Appendix 2, Avsnitt 3.2: 

”Leverantörer av flygtrafikledningstjänster ska inom ramen för 
flygsäkerhetsstyrningssystemet se till att kartläggning av riskkällor, riskbedömning 
och riskreducering systematiskt görs vid varje ändring som berör delar av det 
funktionella systemet för flygledningstjänster och stödarrangemang som står under 
leverantörernas kontroll.” 

 

Säkerhetskrav för  t eknisk personal  med arbetsuppgi f t er  som rör dr i f t säkerhet  

• Appendix 2, Avsnitt 3.3 

”Leverantörer av flygtrafikledningstjänster ska se till att all teknisk personal – 
inbegripet teknisk personal från underleverantörer som driver och underhåller 
flygledningsutrustning godkänd för leverantörernas driftsrelaterade användning – 
har och bibehåller tillräcklig kunskap om och förståelse för de tjänster de ska 
stödja, de faktiska och potentiella konsekvenser deras arbete har för tjänsterna och 
vilka arbetsgränser som gäller. 

Leverantörer av flygtrafikledningstjänster ska dokumentera att all personal med 
arbetsuppgifter som rör säkerhet – inbegripet personal från underleverantörer – 
har nödvändig kompetens, och att tjänstgöringen läggs så att det alltid finns 
tillräcklig kapacitet tillhands och så att tjänsterna kan tillhandahållas kontinuerligt. 
Det ska också finnas dokumentation för planer och strategi för 
kompetensutveckling och fortbildning, utbildningsplaner, register över 
genomförda utbildningar och metoder för kontroll i fråga om icke kvalificerad 
personal. Det ska finnas särskilda förfaranden för situationer där den fysiska eller 
mentala hälsan hos någon i personalen ifrågasätts. 

Leverantörer av flygtrafikledningstjänster ska ha ett register över all personal med 
arbetsuppgifter som rör säkerheten, som ska innehålla information om 
personalens antal, status och placering. SV 18.10.2011 Europeiska unionens 
officiella tidning L 271/37 

Registret ska därutöver innehålla följande information: 
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a) Vilken chefsperson som har ansvar för respektive 
säkerhetsfunktion. 

b) Den tekniska och operativa personalens kompetens i förhållande 
till de färdigheter och den kompetens som krävs. 

c) Den tekniska och operativa personalens placering och 
arbetsuppgifter och metoden för hur tjänstgöringsscheman” 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 

Genere l la säkerhetskrav 

• Appendix 3  

1.  ”När en organisation är skyldig att genomföra en riskbedömnings- och 
riskreduceringsprocess i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning eller 
nationell lagstiftning ska den utforma och genomföra ett system för 
säkerhetssäkring av programvara som särskilt hanterar programvarurelaterade 
EATMN-aspekter, inbegripet alla operativa programvaruändringar online och 
särskilt cutover eller byte under drift.” 

2.  ”Organisationen ska som ett minimum se till att dess system för 
säkerhetssäkring av programvara producerar bevis och argument som 
demonstrerar följande: 

a) Säkerhetskraven för programvara anger på ett korrekt sätt vad som krävs av 
programvaran för att säkerhetsmålen och säkerhetskraven som identifierats under 
riskbedömnings- och riskreduceringsprocessen, ska vara uppfyllda. 

b) Alla säkerhetskrav för programvara omfattar spårbarhet. 

c) Tillämpningen av programvaran innehåller inga funktioner som försämrar 
säkerheten. 

d) EATMN-programvaran uppfyller sina krav med en konfidensnivå som 
motsvarar programvarans kritikalitet. 

e) Försäkringar ges som bekräftar att de generella säkerhetskraven enligt a–d 
uppfylls, och argumenten som demonstrerar den krävda säkerheten härrör hela 
tiden från 

i) en känd exekverbar version av programvaran, 

ii) en känd uppsättning konfigureringsdata, 

iii) en känd uppsättning programvaruprodukter och –beskrivningar, inklusive 
specifikationer, som har använts vid produktionen av den berörda versionen.” 

3.  ”Organisationen ska se till att den nationella tillsynsmyndigheten får tillgång till 
de försäkringar som krävs för att visa att kraven i punkt 2 har uppfyllts.” 
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4.2.2 Transportstyrelsens förordningar 
Kapitel 2. Personal  

Befattningshavare med ansvar för säkerheten 

1§ ”Den utsedde befattningshavaren med ansvar för säkerhet som avses i punkt 
2.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011, ska 
godkännas av Transportstyrelsen. För att godkännas av Transportstyrelsen ska den 
utsedde befattningshavaren kunna visa att denne har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet för tjänsten.” 

 

Kompetens för en befattningshavare med ansvar för säkerheten vid en 
flygtrafikledningsenhet 

5 § ”Befattningshavaren ska ha genomgått en utbildning som är specifik för 
tjänsten med godkänt resultat. Utbildningsplaner och måldokument för 
utbildningen ska vara godkända av Transportstyrelsen.” 

 

4.3 Intervjuer 

4.3.1 Intervju Claes Eriksen 
Claes Eriksen är System Manager på fallföretaget där ett av hans ansvarsområden 
är TopSky.  

TopSky är det tekniska flygtrafikledningssystemet som används i Air Trafic 
Control Centre (ATCC) i Stockholm och Malmö för radar, färdplan och 
informationshantering. På varje ATCC finns också ett training system som kan 
användas för utbildning och utveckling av dataset. Det finns även ett 
sekvensieringssystem kallat Maestro från Köpenhamn som är anslutet i Malmö. 
TopSky består av ett 20-tal servrar på varje plats (Stockholm och Malmö) som har 
ca 40 arbetspositioner som arbetar mot servrarna.  

Claes Eriksen förklarar att i TopSky ingår förutom de civila flygningarna även de 
militära flygningarna. Det finns då en risk att om man virtualiserar den operativa 
servern kan data blir tillgänglig i både Sverige samt Danmark då en del av systemet 
(Maestro) är anslutet i båda länderna. Detta är förbjudet då information om de 
militära flygningarna som till exempel var ifrån de ska flyga, destination, när de ska 
flyga etc. inte får läggas ut någon annanstans eller på något sätt spridas till en 
annan nation.  

Ett annat problem som Claes Eriksen pekar ut är att kraven på systemen i 
flygtrafiktjänst är väldigt höga och om man då blandar in en leverantör för att 
leverera lagringen som en tjänst till LFV kommer automatiskt ett regelverk med 
EU krav som gäller teknisk personal att träda in. I kravet gäller att personalen måste 
vara utbildade i ett specifikt program samt kontinuerligt går diverse utbildningar 
för att upprätthålla ett tekniskt certifikat för varje enskild medarbetare.  
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De som i dagsläget levererar molntjänster påpekar uttryckligen att de inte uppfyller 
dessa europeiska krav på grund av att varje medarbetare som jobbar med att 
underhålla tjänsten måste gå in i den kravbild som krävs vilket är något de flesta 
inte beredda att gå med på. Därför går det i för tillfället inte att ha servrarna hos 
en annan leverantör. En annan viktig faktor är att om LFV nu mot all förmodan 
skulle kunna ha servarna hos en leverantör skulle avtalen mellan dem vara så 
komplexa och innehålla så mycket regler för att bevara säkerheten vilket gör det 
väldigt svårt att få en leverantör att leverera tjänsten till ett vettigt pris. Således 
skulle LFV antagligen inte tjäna på det.   

Vidare förklarar Claes Eriksen att om EU-kommissionen i framtiden skulle 
erbjuda en molntjänst för alla länder i Europa där den tjänsten innehar alla kraven 
som krävs och på så sätt leverera den tjänsten till många andra ASPN:er kan det 
då bli möjligt att tillämpa det och se en ekonomi i det.  

4.3.2 Intervju Pär Oberger  
Pär Oberger ansvarar för regelverken inom alla operativa system på LFV. 

Han förklarar att inom den operativa delen finns det bland annat regelverk som 
tar upp teknisk personal, regelverk om militärflygningar och statsluftfartyg samt 
regelverk om flygsäkerhet. Inom dessa regelverk kan det finnas motsägelser mot 
virtualisering av systemet..  

Inom flygsäkerhet finns det ett specifikt krav som påpekar att utifrån risker som 
upptäcks som till exempel att någonting i systemet skulle sluta fungera eller ge ut 
fel information, måste LFV bedöma hur kritiska dessa händelser är och göra en ny 
design på systemet för att minimera risken att de händelserna ska inträffa. På så 
sätt framkommer det inte i regelverket att övergången till virtualisering är tillåten 
eller förbjuden men att LFV själva måste bedöma om säkerheten är tillräcklig och 
visa upp det för den nationella tillsynsmyndigheten (Transportstyrelsen) för 
bedömning.  

Regelverken tyder mer på personalkompetens, oavsett om det är fallföretagets 
egen driftpersonal eller utomstående som bedriver dessa. Det faller då in i kravet 
på teknisk personal i regelverket. Det antas dock vara lättare att uppnå kravet om 
man använder ett Private Cloud och företagets egen driftpersonal.  

 

4.3.3 Intervju med Gartner 
Tiny Haynes från Gartner var med i en intervju för att besvara vissa frågor. Dessa 
frågor var:  

• Finns det andra myndigheter som har regulativa krav på företagets 
infrastruktur som gjort denna övergång till virtualisering?  

• Vilka problem stötte de på?  

• Har du några rekommendationer på val av molnlösning baserat på andra 
statliga företag som har gjort övergången? 
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Tiny Haynes ger ett exempel på de myndigheter som finns i Storbritannien. Där 
använder ett flertal myndigheter sig av ett Community Cloud som SkyScape Cloud 
levererar. Bland dessa ingår sjukhus och andra regulativt bundna statliga företag.  

Han förklarar även att det alltid uppstår problem när man går över från fysisk 
infrastruktur till virtuell, synnerligen när det kommer till de operativa systemen. 
En viktig sak är att ständigt se till att operativsystemet är uppdaterat till senaste 
version på grund av att leverantörer slutar underhålla och vara kompatibla med 
gamla versioner för att reducera kostnader som exempelvis testning och support. 

Det är alltid svårt att få en leverantör att underhålla avancerade system, ännu 
svårare när det då kommer till flygtrafiktjänst. Det är därför viktigt att 
operativsystemen är uppdaterade. 

Vidare beskriver Tiny Haynes att de största Cloud leverantörerna är Amazon och 
Microsoft Azure. Under föregående år stötte de båda på driftstörningar och 
hamnade i nertid, Amazon en gång och Microsoft Azure tre gånger. Detta hade 
varit väldigt riskfullt och haft en stor påverkan på LFVs verksamhet då data inom 
flygtrafik är realtid. Det innebär att ingen tidslucka får missas eftersom 
konsekvenserna blir förödande för systemet. Därför skulle LFV få kritiska 
påföljder om systemet som ingår i molntjänsterna skulle gå i nertid, även om det 
handlar om en millisekund.  

Tiny Haynes rekommenderar att fallföretaget borde välja att bygga sitt egna 
Private Cloud. Detta för att Cloud leverantörer inte kan garantera att en sådan 
händelse som tidigare nämnts inte kommer att inträffa och det innebär att ett 
företag som LFV inte borde lämna sina system och servrar hos någon annan 
leverantör. Ett eget Private Cloud har man mer kontroll över, viket blir det 
säkraste alternativet både från den regulativa och den operativa sidan. Man kan ta 
nytta av den automatiska tilldelningen och flexibiliteten som ett Private Cloud ger, 
men att man samtidigt bör se över hur man ska använda sig av flexibiliteten samt 
hur man ska arrangera systemet vilket är det de flesta får problem med oavsett om 
man är regulativt bunden eller inte. Han rekommenderar slutligen att alla 
applikationer inom systemet borde ha disaster recovery och lagringsprestanda. Detta 
för att det förstnämnda låter användaren få tillbaka data som gått förlorat i en 
force majeure. Ett exempel på disaster recovery kan vara att skicka all data till en 
tredje part som gör en säkerhetskopia. Det finns företag som specialiserar sig på 
att ta hand om andra företags recovery data då det inte är rekommenderat att ha 
sin egen säkerhetskopia on-premises ifall en naturlig eller mänsklig katastrof skulle 
ske.  

Med lagringsprestanda innebär det att användaren bör veta prestandan av 
hårdvaran så som IOPS (Input/Output Operation Per Second) och bandbredd 
etc. för att säkerställa de mjukvaror och virtualiseringar som den ska köra.  
Anledningen till varför man ska mäta och testa själv är för att siffror och statistik 
som publiceras av tillverkarna inte kan garanteras. 
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5 Analys 
5.1 Frågeställning 1: Kan ett företag med hög regulativ påverkan gå 
från intern fysisk server infrastruktur till en virtuell och molnbaserad 
miljö? 
Baserat på rapportens insamlade teori och empiri finns det ingenting som 
motsäger att ett företag med hög regulativ påverkan inte kan göra en övergång till 
virtualisering av de operativa systemen. Dock finns det många faktorer som måste 
övervägas samt krav som måste uppfyllas. Då det i teoridelen finns exempel på 
andra myndigheter som använder sig av någon form av virtualisering kan man 
bekräfta att det inte är en omöjlig åtgärd [21][22][23].  I fallföretagets fall är det 
dock betydligt svårare då det finns höga krav på säkerhet och teknisk personal. 
Dels får data i TopSky inte delas med något annat land på grund av de militära 
flygningarna och dels måste all personal som handskas med systemet ha ett 
speciellt certifikat. Enligt intervjun med Claes Eriksen finns det i dagsläget inga 
molnleverantörer som går med på dessa höga krav om teknisk personal som 
framkommer i EU-kommissionens regelverk i appendix 2, avsnitt 3.1.2A samt 
avsnitt 3.3. Leverantörerna kan heller inte garantera den säkerheten fallföretaget 
kräver. I fallet där det skulle finnas en leverantör som skulle gå med på kravet om 
teknisk personal så måste LFV fortfarande genomgå en riskbedömning och 
riskreducering som framkommer i EU-kommissionens regelverk i appendix 2, 
avsnitt 3.1.2B, 3.1.2F, avsnitt 3.2 samt appendix 3. Där beskriver regelverket 
framförallt att en kartläggning av alla riskkällor och riskbedömningar etc. måste 
göras vid alla ändringar som berör delar av det funktionella systemet för 
flygledningstjänster. 

Enligt analytikern från Gartner finns det inga motsägelser som säger att LFV inte 
skulle kunna genomgå en övergång till virtualisering då det finns myndigheter i till 
exempel Storbritannien som gjort det. Dock anser analytikern att man i LFVs fall 
borde virtualisera systemet och ha det i ett eget Private Cloud på grund av 
säkerheten. Då fallföretagets driftleverantör och dess personal redan har det 
certifikat som krävs enligt EU-kommissionens förordningar för att få jobba med 
systemet, krävs endast en riskbedömning om att flytta systemet till virtuella 
servrar. 

Eftersom det är svårt att få samma säkerhet som man har i ett traditionellt 
hårdvara system är det viktiga att se över de risker som kan uppstå och planera 
utifrån dessa hur man kan lösa problemen för att behålla säkerheten [3]. Detta 
genom förslaget från Gartner där man gör en disaster recovery på allt inom 
systemet ifall något skulle ske.  

 

5.2 Frågeställning 2: Vilken molnlösning är då att föredra utifrån 
företagets förutsättningar? 
En sammanfattning av alla molnlösningar är att ett av molnen ligger hos 
molnleverantören, ett hos företaget och två av dem ligger antingen hos företaget 
eller molnleverantören.  
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Public Cloud är oftast det billigaste alternativet d.v.s. mest kostnadseffektivt men 
företaget får då infrastrukturen och lokalisering av data bestämt av 
leverantören[15]. Då företagen inte blir inte ”ensamma” i molnet riskerar de att 
dela resurser med andra som ligger i samma molnlösning utan att veta vilka dessa 
är. Eftersom säkerheten och integriteten är otillräcklig i denna molnlösning är det 
inte passade för LFV att använda den för TopSky systemet, men kan vara möjligt 
för andra system. 

I ett Private Cloud bygger företaget sitt egna moln där molnet är exklusivt och 
begränsat till specifika användare. Företaget bestämmer själv uppbyggnaden samt 
lokaliseringen av molnet, därför är det ett väldigt säkert alternativ [9]. 
Kostnadsmässigt är alternativet inte det bästa då företaget måste använda egen 
utrustning, mjukvara, personal etc. men när man handskas med konfidentiell 
information är säkerheten inget som kan riskeras vilket är anledningen till att ett 
Private Cloud ett bättre alternativ för fallföretaget. Trots det kan det fortfarande 
bli ett billigare alternativ då man slipper att konstant köpa nya hårdvaror. 
Kostnader är dock ingenting författaren analyserat i denna studie och den frågan 
kan därför inte besvaras.  

Det tredje alternativet är ett Community Cloud. Om det finns andra verksamheter 
med samma säkerhetskrav samt regulativa krav hade den här molnlösningen 
kunnat vara ett alternativ också då resurserna är begränsade endast till ett antal 
användare, som i ett Private Cloud [14]. Som det beskrivs i en av intervjuerna i 
empirin använder myndigheter i Storbritannien ett Community Cloud då de har 
samma krav och syften. Om det där emot finns företag med liknande syften som 
LFV är ingenting författaren fått fram. I dagsläget anses därför inte denna lösning 
vara passande för fallföretaget.  

Det sista alternativet, Hybrid Cloud, har den fördelen att man kan utnyttja olika 
moln infrastrukturer och på så sätt komma fram till en bra lösning som skulle 
kunna passa företaget. I fallföretagets fall är det dock inga data som 
överhuvudtaget kan migreras till ett Public Cloud. Det är allt inom det operativa 
systemet som är i undersökning för virtualisering.  Då systemet består av allt från 
flyginformation, kommunikation etc. måste dessa vara i ett Cloud som endast 
LFV får tillgång till. Hade det dock funnits delar av systemet som kan 
offentliggöras, som till exempel beräkningsoperationer, hade ett Hybrid Cloud 
kunna vara ett alternativ då man får ”det bästa av två världar”.  

Vidare analyseras de tre tjänstemodellerna leverantörer erbjuder. Om man tittar på 
figur 2 får man en bra översiktlig beskrivning på vad som hanteras av leverantören 
och vad som hanteras av konsumenten. Figuren visar att i SaaS ligger hela 
konsumentens system off-premises d.v.s. hos leverantören. Allt från server, 
virtuell maskin, operativsystem, data, applikationer, lagring m.m. Detta alternativ 
skulle inte vara lämpligt för fallföretaget då hela systemet kommer ligga utanför 
företagets ramar och kontrollen blir allt för minimal.  

I PaaS är applikationer och data det enda som hanteras av konsumenten själv och 
slutligen i IaaS får konsumenten lite mer kontroll men till exempel servern ligger 
fortfarande off-premises.  
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Om det nu skulle finnas en leverantör som skulle kunna erbjuda ett Private Cloud 
till fallföretaget med en garanti om tillräcklig säkerhet och minimal nertid skulle en 
IaaS-lösning vara det optimala om molnet ligger hos fallföretaget med kompetent 
personal. Då det inte hittats något regelmässigt krav som påpekar att fallföretaget 
inte får använda andra tjänster men att dessa måste riskbedömas är det något som 
måste bestämmas från leverantörens sida och huruvida de kan garantera att 
uppfylla kraven.   

 

6 Diskussion och slutsatser 
Syftet med detta examensarbete var att utforska om det är möjligt för fallföretaget att gå 
över till en virtuell server infrastruktur samt vilken molnlösning som är att föredra i det 
fallet. 

6.1 Resultat 
Resultat på frågeställning 1.  

Efter utredning av relevanta förordningar samt intervjuer med lämpliga personer 
på fallföretaget har författaren kommit fram till att det är möjligt för ett företag 
som är regulativt bundet att gå över till en virtuell miljö. Trots att det i dagsläget 
inte finns någon leverantör som kan erbjuda det som en tjänst till LFV på grund 
av kraven som måste uppfyllas kan LFVs driftleverantör fortfarande jobba med 
systemen då de redan är certifierade och uppfyller kraven. Den andra processen 
blir att göra riskbedömning och riskreducering då alla risker måste undersökas så 
systemet fortfarande hålls så säkert som möjligt. Därmed finns det inga 
motsägelser till övergången till virtualisering. 

 

Resultat på frågeställning 2. 

Resultatet från teori och empirin visar att LFV behöver en tjänst där säkerheten 
står i centrum och de externa kraven uppfylls. Att dela moln med andra 
organisationer oavsett statliga eller icke är inte ett alternativ då LFVs operativa 
system hanterar konfidentiell information som till exempel de militära 
flygningarna. Ett Private Cloud med egen driftpersonal som uppehåller certifikatet 
som krävs är det mest optimala alternativet för fallföretaget.  

Vidare kan LFV välja att få ett Private Cloud från en leverantör med en IaaS-
lösning där molnet ligger on-premises tillsammans med fallföretagets 
driftleverantör och dess personal. En IaaS-lösning visar teorin vara det 
fallföretaget får mest kontroll över då de andra två alternativen hanteras mer utav 
leverantören. 
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6.2 Implikationer 
Detta examensarbete vänder sig till företag som är regulativt bundna och där 
säkerheten är en stor faktor. Trots att det i arbetet framkommer att just 
fallföretaget kan virtualisera de operativa systemen betyder de inte att andra 
myndigheter med liknande restriktioner kan göra det. Allt beror på om det finns 
regelverk som måste följas samt hur begränsade de i det fallet blir av regelverken. 
Därför kan inte den första forskningsfrågan tillämpas på alla företag. Den andra 
frågeställningen är lämplig för alla företag som överväger en övergång till 
virtualisering och användning av molntjänster då det beskrivs utförligt vilka för- 
och nackdelar som finns respektive vilka tjänster som erbjuds i dagsläget av 
molnleverantörer.  

6.3 Begränsningar 
Denna undersökning begränsas till det mest centrala och regulativa systemet på 
fallföretaget. Författaren har därför inte tagit fram information samt krav inom de 
andra operativa system och det betyder därför att resultat som tagits fram 
möjligtvis inte är tillämpbart för andra system. 

En annan begränsning är huruvida olika leverantörer svarar på frågan om det är 
möjligt att från deras sida erbjuda en tillräcklig säker modell för företaget. Då 
författarens uppgift var att se över möjligheten och alternativen från fallföretagets 
sida gjordes ingen annan utredning. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det finns många anledningar till varför man bör gå över till virtualisering och 
användning av molntjänster. Några av dem är bättre prestanda, skalbarhet, 
tillförlitlighet/tillgänglighet samt att det går snabbare att starta nya projekt. Men 
det finns även nackdelar som måste övervägas innan man riskerar företagets 
säkerhet. Som beskrivet i teorin är det svårt att uppnå samma säkerhet på system 
man har i ett moln än vad det är på de traditionella systemen man har i dagsläget. I 
fallföretagets fall finns det krav från EU-kommissionen som säger att en 
riskbedömning måste göras innan de får göra några ändringar. Det är i sin tur bra 
då det innebär att de gör en kartläggning och plan och på så sätt reducerar alla 
risker som kan uppstå. I dagsläget körs det mesta inom den administrativa delen i 
fallföretaget virtuellt men dessa system lyder inte under samma regelverk som de 
operativa systemen.  

Varför den första frågeställningen valts är på grund av att fallföretaget inte visste 
om de kan göra övergången till virtualisering och trots att den besvaras med ett ja 
eller nej så var det en viktig fråga som fallföretaget ville ha svar på.  

Författaren har med denna uppsats kommit fram till slutsatsen att oavsett företag 
och den verksamhet som bedrivs, går det att virtualisera även det mest regulativa 
systemen. Även i ett extremt fall som det är för fallföretaget då det är den 
operativa delen av flygtrafiktjänst som bedrivs och företaget har många externa 
lagar som måste tas hänsyn till för att få behålla sitt ANS certifikat. Författaren har 
i detta fall efter utredning av lagarna hittat två olika som begränsar fallföretaget. 
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Den första är ett krav på teknisk personal och den andra är en riskbedömning och 
riskreducering. Det innebär att driftpersonal måste ha ett specifikt certifikat som 
EU-kommissionen kräver och som Transportstyrelsen därefter måste godkänna. 
Sedan måste fallföretaget göra en riskbedömning för att se över riskerna av att 
virtualisera systemet och ha det i ett moln, oavsett om molnet är byggt av LFV 
eller levereras av en leverantör. Samtidigt kan det uppstå problem med att i 
dagsläget utföra virtualiseringen då man måste se över hur data i TopSky 
behandlas mellan Sverige och Danmark och ifall det finns en risk att det blir 
tillgängligt för båda parter.  

En viktig aspekt är det Pensionsmyndigheten har nämnt i sin rapport om att 
företagen måste göra en helhetsanalys innan de övergår till molntjänster. Detta 
med anledning av hur information och säkerhet hanteras i molnet. Detta är 
speciellt viktigt för företag som LFV som har regelmässiga restriktioner eftersom 
säkerheten är viktig. 

Vidare anses det inte vara någon leverantör i dagsläget som skulle kunna leverera 
ett moln till fallföretaget då det i en av intervjuerna framkommer att 
leverantörerna uttryckligen påpekar att de inte uppfyller kraven och inte är villiga 
att ta på sig den risk som medför baserat på den verksamhet LFV bedriver. Men 
då leverantörerna inte har utretts i denna uppsats är det därför inget som är 
uteslutet.  

En viktig faktor som nämnts i analysen är att det finns ett alternativ där 
fallföretagets driftleverantör redan erhåller certifikatet, vilket innebär att de då 
uppfyller det ena kravet som EU-kommissionen och Transportstyrelsen kräver. 
Om det är fallet har LFV ytterligare ett krav att uppfylla. Detta genom att 
upprätthålla en plan och att genomgå tester innan de kan virtualisera hela det 
operativa systemet för att inte riskera säkerheten på något sätt. Dessa två krav är 
framtagna från de regelverken som har undersökts. Vilket innebär att det 
fortfarande kan finnas andra restriktioner som innefattas i regelverk som inte har 
ingått i denna undersökning. 

En annan slutsats författaren kommit fram till är att ett Private Cloud är det mest 
lämpliga för fallföretaget då det finns risker som måste övervägas samt att det 
krävs personal med ett specifikt certifikat. I empirin framkommer det att till och 
med de största molnleverantörerna hamnar i nertid vilket är en risk fallföretaget 
inte kan ta då det är flygtrafik som behandlas i systemet. Om man nu mot all 
förmodan får en leverantör att uppfylla kraven tillsammans med en riskbedömning 
eller om fallföretaget väljer att använda ett Private Cloud från en leverantör men 
med egen driftpersonal borde de planera in en åtgärd för ett fall då nertid eller 
andra problem uppstår. 

Författarens åsikt är först och främst att följa kravet om riskbedömning och se 
över hur man ska gå tillväga för att virtualisera systemet så pass säkert och få det 
godkänt av Transportstyrelsen. Om fallföretaget inte vill bygga ett eget Private 
Cloud utan använda sig av ett Private Cloud från en leverantör måste olika 
leverantörer undersökas och få ett så pålitligt alternativ som möjligt och hålla 
säkerheten i centrum speciellt då systemet hanterar data i realtid.   
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6.5 Vidare forskning 
Fallföretaget borde undersöka andra viktiga aspekter då författaren gjort 
undersökningen inom endast ett område vilket är de regelmässiga kraven inom de 
operativa systemen. Andra viktiga undersökningar kan vara: 

• Om det finns licensmässiga begräsningar 
• Om det finns begräsningar från systemleverantören 
• Om det finns krav från försvarsmakten 
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Bilagor 
 

Ordlista 
Infrastruktur – En samling av datorer och servrar som tillhandahåller tjänster. 

SaaS – System as a Service 

PaaS – Platform as a Service 

IaaS – Infrastructure as a Service 

On-demand – På begäran 

On-premises – innebär att systemet är installerat hos konsumenten (i samma byggnad).  

Off-premises – innebär att systemet befinner sig utanför konsumentens räckhåll. 

Hypervisor – en virtuell maskin manager. En mjukvara som tillåter en hårdvara ha flera 
operativ system.  

Back-up – Den process som kopierar och arkiverar data. Detta används sedan vid till 
exempel data förlust.  

Streaming – Strömmande media. Uppspelande av ljud- och videofilmer på mottagarens 
enhet samtidigt som det överförs över ett nätverk, till exempel internet. 

Disaster-recovery – Involverar ett set av riktlinjer och tillvägagångssätt att få tillbaka 
viktig data och system efter en naturlig eller mänsklig katastrof.  

Force-Majure – Situationer som krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som 
översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk etc.  

Nertid – När ett system är otillgängligt 

ANS - Air Navigation Services 

ANSP – Air Navigation Service Providers 

 

Inom förordningar: 

Leverantörer av flygtrafikledningstjänster - varje offentligt eller privat organ som 
tillhandahåller flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik, inklusive en organisation som har 
ansökt om ett certifikat för tillhandahållande av sådana tjänster. 

Säkerhetssäkring - de planerade och systematiska åtgärder som krävs för att skapa en 
tillräcklig visshet om att en produkt, tjänst, organisation eller ett funktionssystem har en 
godtagbar eller tolerabel säkerhet. 

Programvara - datorprogram och motsvarande konfigureringsdata, även 
standardprogramvara, men inte elektroniska delar, närmare bestämt tillämpningsspecifika 
integrerade kretsar, programmerbara gate arrayer och solid-state logic controllers. 

EATMN - European Air Traffic Management Network 

Cutover eller byte under drift - när systemkomponenter eller programvara i det 
europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN) byts när systemet är i drift. 
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Säkerhetskraven - ett sätt att reducera risker, fastställt i syfte att uppnå ett visst 
säkerhetsmål inom en riskreduceringsstrategi; ett säkerhetskrav kan röra t.ex. 
organisation, drift, form, funktion, resultat, driftskompatibilitet eller miljöegenskaper. 

Säkerhetsmål - en kvalitativ eller kvantitativ angivelse av maximal frekvens eller 
sannolikhet för att en riskkälla kan förväntas uppstå 

Konfigueringsdata - data som konfigurerar ett generiskt programvarusystem till en viss 
användning 

 
 


