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SOES ska verka för att enskilda individer, företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för att:



*

samhällets betalningar fungerar och
systemen för att betala varor och tjänster fungerar

Syftet är att förebygga allvarliga störningar för att minska konsekvenser av händelser som kan få allvarliga
samhällspåverkande effekter.
Detta sker genom att ur ett samhällsperspektiv analysera risk och sårbarhet för kritiska resurser samt beroenden,
dokumentera dessa, ta fram förslag för åtgärder, och tillställa ansvariga aktörer.
* Med samhällets betalningar menas hela kedjan från generering av underlag för utbetalning till att
mottagaren kan använda medlen. I målet ingår delar som de olika aktörerna inte har ett direkt ansvar för,
men där avbrott påverkar mottagaren menligt. Exempel på detta är aktörer inom finansiella sektorn, för
dessa gäller att SOES analyserar och informerar om risker.
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Sammanfattning
Swedish Government Secure Intranet (SGSI) är ett avgiftsfinansierat nätverk för säker
kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa. Denna rapport utgår från
och fördjupar en analys som gjordes av SOES under 2015. Den tidigare analysen
beskrev vad SGSI är och nyttan av nätverket i termer av säker kommunikation.
Samtidigt identifierade rapporten flera utestående frågor och behov av ytterligare
analys. Bland annat konstaterades av kännedomen inom SOES var låg avseende
nätverket och hur det används av de SOES-myndigheter som är anslutna, men även hur
uppfattningen är bland myndigheterna, anslutna och icke-anslutna, gällande styrkor och
utmaningar med SGSI. En obesvarad fråga från 2015 års analys var även huruvida
privata aktörer, såsom ramavtalsbanker, skulle kunna anslutas till nätverket. Slutligen
föreslogs att SOES bevakar resultatet från betänkandet av NISU 2014 (SOU 2015:23)1,
som bland annat föreslår att myndigheter som anges i bilagan till Förordning
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ansluts till SGSI.
Denna rapport består av en kompletterade och fördjupande studie till 2015 års rapport
och inriktar sig på ovanstående frågeställningar. Syftet med rapporten är att öka
kunskapen om SOES-myndigheternas befintliga och potentiella framtida användning
av SGSI, för att därigenom stärka myndigheternas kunskap om alternativ för säker
kommunikation. Målet har varit att analysera SOES-myndigheternas och andra aktörers
syn på SGSI som en alternativ lösning för säker kommunikation genom att beskriva
styrkor och utmaningar utifrån befintlig anslutning, användning, kännedom, kostnad
och säkerhet. Målet med studien har även varit att resonera kring framtida utveckling
samt styrkor och utmaningar med detta. En del av detta har även varit att resonera kring
möjligheten att ansluta fler myndigheter och privata aktörer.
Rapporten har i första hand utgått från remissvar samt från intervjuer med utpekade
representanter från SOES-myndigheterna och med Bankföreningen. I studien
framträder såväl gemensamma som skilda, i viss mån motstridiga perspektiv kring
SGSI. Detta får avses som en naturlig följd av att varje myndighet har sina egna unika
förutsättningar och nuvarande relation till SGSI. Rapporten gör inte anspråk på att i
detalj beskriva samtliga styrkor och utmaningar med SGSI eller att ta ställning till
huruvida SGSI är att föredra som kommunikationslösning. Rapporten lyfter istället
fram de synpunkter som har framförts som mest relevanta av myndigheterna i intervjuer
och remissvar. Rapporten beskriver heller inte uttömmande alla tekniska detaljer kring
SGSI.
Ett flertal SOES-myndigheter är anslutna och ett flertal överväger anslutning.
Därutöver är ett flertal ytterligare myndigheter anslutna, men en minoritet av de som
ingår i processer för samhällsbetalningar. Bland de intervjuade uttrycks behov om att
ansluta fler relevanta myndigheter, men även privata aktörer såsom ramavtalsbankerna.
Studien pekar på att det inte finns några administrativa eller tekniska hinder mot att
Regeringen (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23).
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ansluta privata aktörer, även om incitament i så fall måste motiveras och tydliggöras
för dessa aktörer.
Utmaningarna kopplat till anslutning av fler myndigheter uttrycks främst gällande
kostnader men även avseende en uppfattning om att SGSI i nuläget används i låg
utsträckning av de som är anslutna och att nyttan av anslutning i så fall blir låg.
Samtidigt framhålls flera argument för ökad anslutning och ökad användning,
framförallt med hänvisning till säkerhet och robusthet, men även på grund av en ökad
relevans av säker kommunikation. En ökad relevans av området säker kommunikation
ges inte minst uttryck i NISU-utredningen och de förslag som presenteras där. Samtidigt
bör poängteras att flera frågetecken lyfts kring säkerheten i SGSI, exempelvis huruvida
det kan uppfylla högre klassning för informationsklassning och huruvida SGSI
verkligen är säkrare än nuvarande kommunikationslösning.
Kännedomen om SGSI är i dagsläget låg bland SOES-myndigheterna, även om den är
större inom vissa funktioner hos myndigheterna. Därutöver är resurser för
informationsinsatser begränsade hos MSB, som förvaltar SGSI. Även
erfarenhetsdelningen, mellan anslutna och icke-anslutna myndigheter, beskrivs som
låg. En annan slutsats är att användningen av SGSI är låg hos de som är anslutna, även
om SGSI-tjänsten skyddad epost används i viss utsträckning.
Några övergripande slutsatser är att flera intervjuade myndigheter anser att SGSI bör
användas mer och av fler, även om såväl styrkor som utmaningar lyfts fram. Vissa anser
till och med att det ska vara det primära kommunikationsverktyget mellan myndigheter.
Samtliga intervjuade myndigheter ser det som positivt att ansluta ramavtalsbanker. En
central uppfattning tycks vara att nyttan är och kommer att vara relativt låg tills det att
nätverket används av fler och i högre utsträckning.
Givet denna rapports begränsningar, är en naturlig slutsats även att det finns behov av
ytterligare utredning och analys kring SGSI, t.ex. för att ge ett mer utförligt svar på
frågan om huruvida SGSI faktiskt är ett säkrare kommunikationsalternativ eller inte.
En del av analysarbetet bör även inkludera en kostnadskalkyl för ökad användning och
ett tydligt ”business case” för de aktörer som överväger anslutning, såväl myndigheter
som banker.
Som förslag på ytterligare arbete föreslår rapporten bl.a. att åtgärder bör vidtas för att
öka kännedomen om SGSI för att uppmärksamma aktörerna om SGSI som ett alternativ
för säker kommunikation. Bland annat föreslås erfarenhetsutbyte mellan anslutna ickeanslutna aktörer, t.ex. genom SGSI:s användargrupp, samt om möjligt även att en riktad
informationskampanj mot banker genomförs. Som ett första steg bör MSB genomföra
ett möte med Bankföreningen där nyttan av anslutning presenteras för bankerna. Det
föreslås även att ytterligare analyser och utredningar genomförs som på ett ännu
tydligare sätt klargör för- och nackdelar med vidare användning av SGSI och som följer
upp resultat av pågående utredningar och analyser, vilka inte har varit möjliga att
inkludera i denna rapport.
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1

Inledning

Samverkansområde Ekonomisk säkerhet (SOES) arbetar för att enskilda individer,
företag och det allmänna ska ha tillgång till och förtroende för samhällets betalningar
samt att systemen för att betala varor och tjänster fungerar. Verksamheten inom SOES
har därmed till uppgift att förebygga allvarliga störningar i betalningssystemet och att
minska konsekvenser av händelser som annars kan få allvarliga samhällspåverkande
effekter.
En potentiell robusthetshöjande åtgärd som identifierats inom ramen för SOES tidigare
arbete är användningen av Swedish Government Secure Intranet (SGSI). SGSI är ett
avgiftsfinansierat nätverk för säker kommunikation mellan myndigheter i Sverige och
i Europa.
Under 2015 tog AG Analys fram rapporten ”Swedish Government Secure Intranet
(SGSI) för robust kommunikation”. Syftet med rapporten var att öka kunskapen om
SOES-myndigheternas befintliga och potentiella framtida användning av SGSI, för att
därigenom stärka myndigheternas kunskap om SGSI som alternativ för säker
kommunikation.
Slutsatserna från studien gav en rad förslag till vidare analys, däribland att analysera
hur anslutna SOES-myndigheter använder SGSI och vilka styrkor och utmaningar som
kunnat konstateras vid användningen. Förslag gavs även om att undersöka möjligheten
att ansluta privata aktörer som myndigheterna kommunicerar med. Avslutningsvis
föreslogs att SOES bevakar resultatet från betänkandet av NISU 2014 (SOU 2015:23)2,
som bland annat pekar på vikten av säker infrastruktur för kommunikationstjänster för
statliga myndigheter och som föreslår att samtliga myndigheter som anges i bilagan till
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ansluts till SGSI. Denna
rapport består av en kompletterade och fördjupande studie till 2015 års rapport.

1.1

Mål och syfte

Syftet med denna rapport och fördjupning är att öka kunskapen om SOESmyndigheternas befintliga och potentiella framtida användning av SGSI, för att
därigenom stärka myndigheternas kunskap om SGSI som alternativ för säker
kommunikation.
Målet är att analysera SOES-myndigheternas och andra aktörers syn på SGSI som
alternativ lösning för säker kommunikation, genom att:
 Beskriva styrkor och utmaningar utifrån befintlig funktionalitet, anslutning och
användning
 Resonera kring framtida utveckling samt styrkor och utmaningar med detta
 Beakta möjligheten att ansluta fler myndigheter och privata aktörer
Fördjupningen vänder sig till representanter hos myndigheterna som har ett kritiskt
beroende till säker kommunikation, samt även de aktörer som förvaltar SGSI och
berörda privata aktörer som kommunicerar med SOES-myndigheterna.

Regeringen (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23).
2
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1.2

Ingångsvärden och avgränsningar

Rapporten är framförallt baserad på intervjuer med av SOES-myndigheterna utpekade
representanter. Intervjuerna har utgått från ett antal på förhand framtagna intervjufrågor
som på olika sätt berört användningen av SGSI samt önskemål om fortsatt utveckling.
Metoden har varit att identifiera och analysera ett antal aktörers uppfattningar om
nuläge och framtida utveckling gällande styrkor och utmaningar kopplat till SGSI, samt
möjliggörande och begränsande faktorer för stärkt robusthet genom SGSI. Då en stor
del av rapporten utreder möjligheten att ansluta privata aktörer har intervju även
genomförts med banksektorn i egenskap av Bankföreningen. Förteckning över
intervjufrågorna, samt över de personer som intervjuats, återfinns i Bilaga 1 Intervjupersoner och vägledande frågor. Informationsinhämtning har även gjorts från
remissyttranden gällande betänkandet av NISU-utredningen.
Utgångspunkten för beskrivningen har varit myndigheternas kommunikationsbehov
inom ramen för SOES syfte och mål, det vill säga med utgångspunkt i målet att
samhällets betalningar fungerar och systemen för att betala varor och tjänster fungerar.
Myndigheternas kommunikationsbehov inkluderar således avsevärt mer än vad som är
föremål för denna rapport.
Rapporten gör inte anspråk på att i detalj beskriva samtliga styrkor och utmaningar med
SGSI, utan endast de som framförts som mest relevanta av myndigheterna i intervjuer
och remissvar. I studien framträder såväl gemensamma som skilda, i viss mån
motstridiga perspektiv kring SGSI. Detta får avses som en naturlig följd av att varje
myndighet har sina egna unika förutsättningar och nuvarande relation till SGSI.
Rapporten beskriver heller inte tekniska detaljer kring SGSI, utöver de som framförts i
ovan nämnda informationsinhämtning. Slutligen bör poängteras att SGSI är föremål för
flera pågående eller nyligen avslutade utredningar, dels NISU-utredningen och dels
enskilda myndigheters egna utredningar och analyser. Detta medför att möjligheten till
att delta vid intervjuer och/eller att dela information i vissa fall har varit begränsad. Vid
informationsinhämtningen har eftersträvats att så många berörda aktörer som möjligt
intervjuas och att dessa getts möjlighet att utveckla sina kommentarer. Givet projektets
begränsningar i antal tillgängliga resurser och antal möten med myndigheterna, baseras
rapporten på ett begränsat antal möten med de utpekade representanterna. En följd av
pågående analyser och utredningar är även att resultatet av dessa kan komma att
påverka bilden av SGSI inom en snar framtid. Denna rapport bör i detta hänseende ses
som en ögonblicksbild, vilken över tid bör utvärderas och vid behov revideras.

1.3

Tidigare studie

Under 2014 utvecklade Arbetsgrupp Riskanalyser inom SOES rapporten ”Riskanalys
för myndigheterna inom SOES”, där en av de risker som analyserades var
”internetstörningar”. Under 2015 genomförde SOES en fördjupning av ett antal utvalda
risker, varav en av fördjupningarna utgick från risken ”internetstörningar”. I 2015 års
rapport ”Swedish Government Secure Intranet (SGSI) för robust kommunikation”
beskrivs och utreds hur SGSI kan öka robustheten i myndigheternas kommunikation
och därigenom reducera risken för internetstörningar.
Bland styrkorna med SGSI framhölls möjligheten till säker kommunikation, i termer av
tillgänglighet, tillförlitlighet och konfidentialitet. Detta åstadkoms bl.a. genom
separering från det öppna internet, dubblerad teknisk utrustning och krav på certifikat
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hos anslutna aktörer. Ytterligare säkerhet och robusthet följer även av de särskilda krav
som ställs på myndigheter i och med anslutning. En möjlig utmaning som
identifierades, utifrån SOES perspektiv, var huruvida kommunikation med
ramavtalsbanker vore möjligt via SGSI i framtiden. Anslutning till SGSI förutsätter en
särskild prövning eftersom SGSI huvudsakligen är till för myndigheter. I rapporten
bedömdes även kännedomen vara låg bland SOES-myndigheterna gällande hur
anslutna SOES-myndigheter ser på SGSI och hur nätverket används i praktiken.
Därutöver noterades att remissvar och resultat från betänkandet av utredningen NISU
2014 (SOU 2015:23)3 bör bevakas, då utredningen bland annat föreslår utveckling av
SGSI och att samtliga myndigheter som anges i bilagan till Förordning (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap ansluts till SGSI. En ökad användning av SGSI
hoppas utredningen ska leda till att steg ska tas mot en mer enhetlig och säker
informationshantering överlag i staten.4 Med utveckling av SGSI avser utredaren att
SGSI-nätet bör byggas ut samt på sikt utvecklas till att i allt större utsträckning utgöras
av en statligt ägd fysisk infrastruktur. Exakt hur denna utbyggnad bör gå till och se ut
bör enligt utredaren avgöras av en behovsanalys och en analys av hot och risker.5
I 2015-års rapport rekommenderades därför att SOES genomför en fördjupande studie
som behandlar bland annat följande områden:
 Hur SGSI idag används hos anslutna SOES-myndigheter och vilka styrkor och
utmaningar som kunnat konstateras.
 Icke anslutna SOES-myndigheters uppfattning om styrkor och utmaningar med
SGSI.
 Nyttan och möjligheterna med att ansluta privata aktörer, och då främst
ramavtalsbanker.
 Resultatet från NISU 2014 (SOU 2015:23) och tillhörande remissvar.

Regeringen (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23). NISU-utredningen 2014 (SOU 2015:23) hade till uppdrag att föreslå
en nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och
IT-system samt att föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete, och hur Sverige
ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig IT-infrastruktur.
4
Regeringen (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23), s. 30. Utredningens författningsförslag 11 § berör framförallt SGSI
kopplat till den första strecksatsens skrivelse om säkra kommunikationsnät: ”De myndigheter som har
ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 11 § förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap och de myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap beslutar i enskilda fall, är skyldiga att uppfylla särskilda krav på informationssäkerhet rörande
– användning av säkra kommunikationsnät,
– användning av sensorsystem för it-incidentidentifiering, och
– kompetens för informationssäkerhetschef eller motsvarande.”
5
Regeringen (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23), s. 246-250.
3
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2

Nulägesbeskrivning – styrkor och utmaningar

I detta avsnitt beskrivs den nuvarande anslutningen och användningen av SGSI.
Beskrivningen utgår från genomförda intervjuer och de resonemang som myndigheter
presenterar i sina remissvar på betänkandet av NISU-utredningen under hösten 2015.
Anslutna och icke-anslutna aktörer
För att SGSI ska kunna analyseras som ett relevant alternativ för säker kommunikation,
krävs också att aktörer som ingår i kritiska processer för samhällsbetalningar använder
SGSI. I analysen har det därför bedömts som relevant att belysa vilka aktörer och vilka
flöden som skulle kunna påverkas av kommunikation via SGSI, i nuläget och i
framtiden. Värt att betona är att säker kommunikation mellan dessa aktörer - redan i
dagsläget - finns upprättad med hjälp av andra lösningar än SGSI. Nedanstående
diagram illustrerar de huvudsakliga aktörer som ingår i tidigare kartlagda
samhällsbetalningar, där aktörer som är ansluta till SGSI är grönmarkerade och ickeanslutna är rödmarkerade.

Figur 1: Anslutna och icke-anslutna aktörer i förhållande till av SOES kartlagda samhällsbetalningar.

Bilden visar att en majoritet av aktörerna inte är ansluta till SGSI. Då samtliga
samhällsviktiga betalningar involverar ett flertal aktörer, varav flera alltså inte är
ansluta, understryker bilden även att kommunikation i de processerna i nuläget inte kan
ske uteslutande via SGSI. Säker kommunikation upprättas i dessa fall på andra sätt
mellan aktörerna, exempelvis genom krypterad e-post såsom S/MIME eller Transport
layer secure (TLS) och via kommunikationsprotokoll, såsom Spridnings- och
hämtningssystemet (SHS).
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Ingen av ramavtalsbankerna är idag ansluten till SGSI, då det hittills endast har varit
möjligt för myndigheter att anslutas. Säker kommunikation mellan bankerna och
myndigheterna sker i stället med andra lösningar, såsom TLS. Ingående parter gör då
en mjukvaruinställning, mellan organisationernas domäner, så att mailkommunikation
mellan parterna sker krypterat. Via Bankföreningen kan man sedan 2008 ingå en
överenskommelse om sådan kryptering och Bankföreningen förvaltar en förteckning
över aktörer som uppfyller kraven för TLS-krypteringen och som har ingått
överenskommelse. Bland icke-anslutna organisationer har, enligt MSB, landsting och
kommuner visat intresse för anslutning till SGSI. Länsstyrelser har möjlighet att ansluta
sig till SGSI via det interna länsstyrelsesystemet LSTnet (som är baserat i Vänersborg).
Länsstyrelsen i Stockholm har därutöver uttryckt intresse av att upprätta en egen
anslutning.
Att flera aktörer inte är anslutna till SGSI har vid intervjuer nämnts som en av de
främsta utmaningarna i nuläget för att dra nytta av fördelarna med SGSI. Liknande
reflektioner framträder även i flera av SOES-myndigheternas, och andra aktörers,
remissvar på betänkandet av NISU-utredningen.6 Nedanstående diagram summerar
anslutna och icke-anslutna SOES-myndigheter, samt även vilka som är anslutna av de
utpekade myndigheterna med särskilt områdesansvar för området Ekonomisk säkerhet
i bilaga till Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.7

Figur 2: Anslutna och icke-anslutna SOES-myndigheter, respektive utpekade myndigheterna med särskilt
områdesansvar för området Ekonomisk säkerhet i bilaga till Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

Vid intervjuer har anslutna myndigheter beskrivit när och varför man anslöt sig till
SGSI. Försäkringskassan har varit anslutna till SGSI från dess uppbyggnad och
lansering, vilket då främst motiverades av ett behov av att kommunicera med andra
myndigheter i Europa. Även MSB har varit anslutna sedan många år tillbaka. 2007 blev
Krisberedskapsmyndigheten systemägare till SGSI och i och med skapandet av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2009 har systemägaransvaret
för SGSI överförts dit. Riksbanken har varit anslutna till SGSI sedan ungefär fyra år,
då behov uppmärksammades om att kunna kommunicera med ett fåtal andra
myndigheter som var anslutna.
Flera av de icke-anslutna aktörerna uppger att anslutning till SGSI övervägs eller har
övervägts. Inom Arbetsförmedlingen har exempelvis verksamhetssidan tagit fram ett

6
7

Se exempelvis remissvar från MSB, CSN, Migrationsverket, Statistiska Centralbyrån, m.fl.
MSB och länsstyrelserna är utpekade inom området geografiskt områdesansvar.
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förslag på att IT ska genomföra en förstudie om för- och nackdelar med SGSIanslutning. Förstudien har ännu inte påbörjats men kan eventuellt komma att
genomföras under 2016. CSN har precis påbörjat arbetet med att ansluta sig till SGSI
och förhoppningen är att detta ska kunna ske under våren 2016. Inom Riksgälden har
anslutning diskuterats och argument för och emot har konkretiserats. Det har dock ännu
inte fattats några beslut kring att avsätta medel för anslutning och frågan om vidare
beslut är i nuläget inte formellt aktiv inom myndigheten.

Kännedom om SGSI
Intervjuade aktörer beskriver genomgående att kännedomen om SGSI inom den egna
organisationen är låg. Kännedomen är bättre inom säkerhets-, rätts-, eller ITavdelningarna än inom kärnverksamheten, t.ex. hos handläggare. Att kunskapen om
SGSI främst ligger hos dessa funktioner beskrivs bero på att verksamheten inte har haft
ett behov av att känna till hur kommunikationen är uppbyggd utan snarare är beroende
av att den fungerar. Därigenom har frågor kring SGSI huvudsakligen hanterats av de
som arbetar med IT, säkerhet eller juridiska frågor. Ett resultat av detta, som anges i
flera intervjuer, är att funktionerna inte har samverkat med kärnverksamheten för att
identifiera möjligheter och verksamhetsbehov.
I enstaka fall nämns emellertid att även verksamhetssidan börjat uppmärksamma SGSI,
t.ex. genom förslag om att vissa e-postflöden bör gå via SGSI. Dessa avser dock mer
specifik information och inte majoriteten av informationsutbytet. Även ovan nämnda
förslag inom Arbetsförmedlingen att den egna IT-organisationen ska analysera nyttan
med SGSI, kan nämnas som ett exempel där verksamhetssidan är uppmärksammad om
SGSI. Inom bankerna bedöms, av naturliga skäl, kännedomen om SGSI vara
förhållandevis låg då SGSI är och har varit ett nätverk för myndigheter. SGSI är dock
känt inom Bankföreningen, bl.a. genom dess samverkan med MSB.
MSB uppger att det finns utmaningar med att öka kännedomen om SGSI, inte minst då
det i dagsläget saknas en budget för att marknadsföra och informera om SGSI. Möjligen
skulle en informationskampanj mot myndigheter och privata aktörer, som lyfter fram
goda exempel, kunna vara en drivkraft för ökad kännedom.
Avslutningsvis nämns vid flera intervjuer att kännedomen är relativt högre bland
anslutna aktörer än hos de som inte är anslutna. Anslutna aktörer har möjlighet att
träffas årligen och utbyta erfarenheter inom ett särskilt utvecklingsråd. Genom rådet
skapas även kontakter som möjliggör löpande erfarenhetsutbyte. Kunskaps- och
erfarenhetsspridning beskrivs, framförallt av icke-anslutna aktörer, som ett
utvecklingsområde.
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Myndigheters användning av SGSI-tjänster
I SOES rapport ”Swedish Government Secure Intranet (SGSI) för robust
kommunikation” från 2015 kunde det konstateras att anslutna myndigheter använder
SGSI i förhållandevis liten utsträckning, sett till omfattning av information som går
över SGSI och antalet myndigheter som anslutna aktörer kommunicerar med. Denna
bild bekräftas av såväl remissyttranden kopplat till NISU-utredningen som av
genomförda intervjuer inom ramen för denna rapport. I flera intervjuer framhålls det att
SGSI är av mindre nytta till följd av att det används i få situationer och av för få aktörer.
Utmaningen beskrivs därigenom som ett slags ”moment 22”, där användningen inte har
ökat på grund av att användningen hos andra aktörer bedöms vara för låg. Tillsammans
med ett lågt antal anslutna aktörer, framträder låg användning av de som är anslutna
som den tydligaste utmaningen som nämns av de intervjuade myndigheterna.
När SGSI används inom myndigheterna, gäller detta framförallt tjänsten SGSI skyddad
e-post.8 Ingen av de intervjuade myndigheterna uppger att tjänsten SGSI Skyddad
videokonferens används. Även om några av myndigheterna ser en möjlig nytta av säker
videokonferens, exempelvis i samband med myndighetssamverkan vid kris, så upplevs
tjänsten förhållandevis dyr och mindre relevant i den ordinarie verksamheten. SGSI är
finansierat genom licensavgifter, vilket innebär att förvaltning, drift och utveckling av
tjänster också leder till ökade licenskostnader. De ökade avgifterna
videokonferenstjänsten medfört, i kombination med att den inte använts i stor
utsträckning har lett till att MSB överväger att lägga ned tjänsten.
Försäkringskassans användning har tidigare främst utgått från behov av att
kommunicera med andra länder kopplat till socialförsäkring, exempelvis för att få
levnadsintyg och andra befolkningsuppgifter från svenskar bosatta utomlands. En stor
del av Försäkringskassans kommunikation via SGSI går således till andra myndigheter
i Europa via TESTA9, då SGSI är det enda nätet i Sverige som får kopplas upp mot
TESTA. Utöver kommunikation med andra europeiska aktörer via TESTA har SGSI på
senare år börjat användas för epostkommunikation med Polisen och enstaka SOESmyndigheter.
Riksbanken har kommunicerat med SCB och Polisen via SGSI. Polisen har varit en
pådrivande aktör i att få fler aktörer att ansluta sig till och börja använda SGSI. Då
8

Skyddad e-post kan ske dels genom relay-server, dels genom så kallad krypterad VPN (Virtual Private
Network: en teknik som används för att skapa säkra förbindelser mellan två punkter i nätverk)-tunnel
enligt punkt-till-punkt mellan myndigheter.
9
Trans European Services for Telematics between Administrations (TESTA) är ett säkert nät mellan
EU:s medlemsstater och EU:s olika organ.
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Riksbanken inte har använt SGSI i stor utsträckning har ett pilotprojekt påbörjats för
att utröna hur SGSI kan användas. Under 2016 är planen att SGSI ska börja användas
för postkommunikation med andra SGSI-anslutna myndigheter, exempelvis MSB.
Riksbanken har tillgång till TESTA via SGSI-anslutningen, något som emellertid inte
nyttjas, på grund av att det redan finns en separat kommunikationslösning, ESCB-Net,
med Europeiska Centralbanken (ECB). ESCB-Net har även en telekonferenslösning.10
MSB använder SGSI för att skicka mail till andra anslutna myndigheter. Utöver detta
används SGSI till att kommunicera med andra aktörer inom EU via TESTA. SGSI har
även kopplats samman med RAKEL för att ”göra IT av pratet” i RAKEL. Även
Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) inom MSB,
använder sig av SGSI.
Skatteverket använder SGSI till att utbyta information inom samarbetsnätverket
”Rättsväsendets informationsförsörjning” där en överenskommelse träffats om att allt
informationsutbyte ska ske via SGSI.11 Skatteverket kommunicerar idag med 8-10
myndigheter via SGSI. Denna kommunikation är avgränsad till epostkommunikation
och viss filöverföring via SHS. Gällande filöverföring bör det dock tilläggas att
avisering av folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter, via Skatteverkets system
Navet, går via det öppna internet och inte SGSI. Anledningen till att så är fallet är att
informationsöverföring via SGSI inte ingått i den kravställning som legat till grund för
myndigheters användning av Navet.
Även om SGSI är en ”bärartjänst/informationslina”, så används SGSI i dagsläget inte
till filöverföring i någon större utsträckning mellan SOES-myndigheterna. Vilken slags
information som skickas (exempelvis huruvida det rör sig om e-postmeddelanden eller
filer) har enligt flera intervjuade myndigheter mindre betydelse rent teknisk och är helt
och hållet upp till de anslutna myndigheterna. En av myndigheterna uppger exempelvis
att en knutpunkt mot en av de andra myndigheterna skulle kunna användas för
filöverföring och ”fråga-svar-kommunikation” om trafiken styrs för detta. I
intervjuerna bedöms kapacitet inte vara en begränsande faktor i dagsläget. Beroende på
framtida utveckling kan dock utökat kapacitetsbehov uppstå.

10

Anslutna länder till ESCB-Net inkluderar Euroländerna, övriga EU-länder, Schweiz, Norge, Kanada,
USA och Japan.
11
Rättsväsendets informationsförsörjning är ett samarbete mellan 11 aktörer inom rättsväsendet:
Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten,
Kriminalvården, Kustbevakningen, polisen, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket och
Åklagarmyndigheten. Samarbetet syftar till effektiv informationsdelning mellan de myndigheter som
tillhandahåller information för utredning av brottmål, men målet om att handläggningen av brottmål ska
bli effektivare genom elektroniskt informationsutbyte (som alltså går via SGSI). För mer information se
broschyren ”En digitalt sammanlänkad rättskedja” publicerad av Justitiedepartementet 2014.
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Säkerhet och robusthet
Flera av aktörerna som intervjuats i samband med denna rapport framhåller fördelar
med SGSI vad gäller säkerhet och robusthet, argument som även återfinns i flera
remissyttranden avseende NISU-utredningen. Ett återkommande argument är
exempelvis att SGSI har en högre grad av kryptering i transportskiktet än vad som är
fallet för vanlig internetbaserad kommunikation.
Även robusthet och tillgänglighet upplevs som en styrka med SGSI. Flera av de
intervjuade SOES-myndigheterna har uppfattningen att sannolikheten att
kommunikationen via SGSI går ned är betydligt lägre än vad som är fallet för normal
internetbaserad
kommunikation
(som
är
sårbar
för
exempelvis
överbelastningsattacker). Tillgängligheten hos SGSI, som är upp till 99,98%, bedöms
således som högre än internet och som en stor fördel för robustheten av flera
intervjuade.
Samtidigt lyfts det i intervjuer och remissvar fram argument för att tillgängligheten via
internet är minst lika hög som SGSI, om inte högre. Post- och Telestyrelsen (PTS)
skriver i sitt remissvar på NISU-utredningen att SGSI kan medföra fördelar gällande
konfidentialitet och riktighet men samtidigt nackdelar avseende tillgänglighet då SGSI
inte kommer att kunna erbjuda den redundans som en kombination av olika leverantörer
av allmänna elektroniska kommunikationsnät och tjänster sammantaget kan erbjuda.
PTS tillägger att myndigheter som omfattas av krisberedskapsförordningen ställer
omfattande krav och upphandlar säker och robust elektronisk kommunikation i allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och tjänster. Detta förhållande bidrar till
en högre säkerhet och robusthet i de nät och tjänster som hela samhället använder.12
Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) skriver i sitt remissvar, att en nackdel med SGSI
är att det endast ger skydd av trafiken mellan de deltagande myndigheterna. IIS förordar
istället att myndigheter i sin kommunikation - internt, mellan myndigheter och med
medborgare, företag och andra organisationer, alltid ska kommunicera säkert och att
man då använder krypterad kommunikation med stöd av protokoll som HTTPS och
TLS för all sin kommunikation. MSB menar att ett end-to-end-skydd helt inom SGSI
skulle innebära större insyn och administration från MSB än man har i dagsläget.
Myndigheter som önskar skydd utöver den som ges i SGSI mellan

PTS (2015), PTS svar på remissen ”Informations och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder
för säker information i staten” (SOU 2015:23).
12
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anslutningspunkterna, bör således lägga till ett ytterligare lager för end-to-end-skydd,
exempelvis som beskrivs av IIS.
Migrationsverket, en av de myndigheter som flera av SOES-myndigheterna
kommunicerar med inom ramen för samhällsbetalningar, skriver att SGSI behöver
kompletteras med säkra kryptografiska funktioner i högre grad för att nyckelhantering
etc. ska kunna skötas på ett säkrare och enklare sätt. En potentiell utmaning som nämnts
av SOES-myndigheter är att SGSI i dagsläget i stora delar går på Telias nät vilket
innebär en ökad sårbarhet då det både är en privat aktör samt att infrastrukturen
samtidigt hanterar annan typ av trafik. MSB m.fl. utreder möjligheten att utnyttja
befintligt statligt ägd infrastruktur för samhällsviktig kommunikation
En annan fördel med användning av SGSI som nämnts är att det gör att risken för att
känsliginformation skickas okrypterat minskar. Det är ofta upp till den enskilde anställde
inom myndigheten att avgöra om kommunikation bör krypteras eller inte. Detta kan ge
upphov till inkonsekvent hantering av krypterad kommunikation. Genom att säker
kommunikation i SGSI upprättas på organisationsnivå, exempelvis att kommunikation
mellan Myndighet A och Myndighet B alltid går via SGSI, så behöver inte anslutna
aktörers anställda avgöra säkerheten och utbyta certifikat i varje enskilt fall.

Kostnader och resursbehov
SGSI är i dagsläget avgiftsfinansierat via anslutna aktörer. Detta innebär att MSB:s
kostnader för drift och utveckling av SGSI behöver balanseras mot intäkter. Vidare
krävs budgetutrymme för anslutning, underhåll och drift hos de aktörer som ansluts.
Anslutna aktörer betalar dels en fast kostnad vid uppstart för utrustning, installation och
uppsättning av brandväggar. Denna kostnad varierar i dagsläget mellan 60 000 kronor
och 85 000 kronor. Därutöver betalas en månatlig kostnad för abonnemang och service,
som varierar mellan ca 15 000 kronor och 24 000 kronor beroende på servicenivå.
Kostnaderna beskrivs som ett potentiellt hinder för att få fler aktörer att ansluta sig, inte
minst för mindre myndigheter eller för myndigheter som genomför besparingsprogram.
Som exempel kan nämnas Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS), där en
anslutning bedöms som utmanande av CSN, givet att kostnaden skulle vara
förhållandevis höga för en liten myndighet som ÖKS.
I flera remissvar kopplat till betänkandet av NISU-utredningen anges att kostnader och
resursbehov för SGSI som en relevant faktor. Skatteverket, som är anslutna till SGSI,
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skriver i sitt remissvar att kostnaden för användningen av SGSI är hög i jämförelse med
motsvarande
kommersiella
lösningar.
Även
Arbetsförmedlingen
och
Pensionsmyndigheten skriver att anslutning skulle medföra ökade kostnader och ökad
resursåtgång för anslutning, drift och förvaltning. Kopplat till dessa resonemang lyfter
dock MSB fram att kostnaderna för anslutning ofta överskattas, då myndigheter ibland
feltolkar avgiften till att endast innefatta kostnad för anslutning när det i själva verket
även inkluderar installation, underhåll och drift.
Vid intervjuerna nämner dock flera av de anslutna myndigheterna att kostnaden för att
underhålla anslutningen bedöms vara relativt låg, i termer av månatlig kostnad för
abonnemang och service. Även egen arbetsinsats för underhåll beskrivs som begränsad,
exempelvis genom årlig uppdatering av certifikat, att myndigheten beställer öppningar
i brandväggen för kommunikation, samt att myndigheten routar trafiken rätt.
Beställning av öppningar i brandväggar görs hos FMTIS (Försvarsmaktens
telekommunikations- och informationssystemförband) och görs endast vid det tillfälle
då en ansluten myndighet ingår en överenskommelse om att upprätta löpande
kommunikation med en annan ansluten myndighet.
Liknande resonemang återkommer vid intervjuer med icke-anslutna myndigheter. För
dessa skulle en anslutning också medföra en fast engångskostnad vid uppstart för
utrustning, installation och uppsättning av brandväggar. Därutöver skulle merarbete
tillkomma i form av anpassning och utbildning för personal. Samtliga av de ickeanslutna SOES-myndigheterna som har intervjuats för denna rapport anger att
ytterligare resursbehov inte i första hand gäller anpassning och uppbyggnad för att möta
SGSI:s säkerhetskrav för ackreditering, utan snarare nytillkomna kostnader för
anslutning, installation och drift, samt inledningsvis merarbete för utbildning och viss
omställning i arbetssätt.
I enstaka fall nämns att kostnader potentiellt skulle kunna minska genom anslutning till
SGSI. Ett flertal separata säkra kommunikationslinjer skulle eventuellt kunna ersättas
av en SGSI-anslutning och därmed minska de totala kostnaderna. Enligt MSB skulle
även volymen rekommenderade brev kunna minska med en ökad användning av SGSI,
vilket skulle medföra lägre kostnader. Samtidigt beskriver också flera myndigheter att
avgiftsfinansieringen på sikt skulle kunna minska om fler aktörer ansluts till SGSI, då
kostnaderna delas av fler.
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Summering
Baserat på genomförda intervjuer och på remissvar gällande betänkande av NISUutredningen, framgår att aktörerna ser i dagsläget såväl många styrkor som utmaningar
kopplat till SGSI. Bland de identifierade styrkorna nämns tydligast fördelar kopplat till
säkerhet och robusthet, även om utvecklingsbehov har noterats inom detta område.
Bland utmaningarna framträder tydligast argument om att för få och endast offentliga
aktörer är anslutna, att användningen är för begränsad samt att kostnad och resursåtgång
för anslutning på vissa håll bedöms vara för höga. Samtidigt finns det även ett samband
mellan antal anslutna aktörer och kostnaden för att vara ansluten, där kostnaden kan
antas minska när antalet anslutna ökar.
Vid genomförda intervjuer framfördes flera önskemål och reflektioner om framtida
utveckling kopplat till SGSI. Dessa beskrivs ytterligare i nästkommande avsnitt,
tillsammans med resonemang kring underlättande och motverkande faktorer som skulle
kunna påverka utvecklingen.
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3

Framtida läge – önskemål och resonemang
kring framtida utveckling

I detta avsnitt presenteras ett urval av de synpunkter och resonemang kopplat till SGSI:s
framtida användning och utveckling som framkommit under intervjuerna och
remissvaren.
Genomgående för önskemålen och resonemangen är att SGSI ska användas oftare samt
av fler aktörer än vad som idag är fallet. Till exempel så ser många som den största
risken kopplat till nyttan med SGSI att för få aktörer ansluter sig. Med andra ord befaras
att för få av de aktörer en viss myndighet regelbundet utbyter kritisk information med
är anslutna, vilket leder till att SGSI används i relativt liten utsträckning. Detta riskerar
sedan i sin tur leda till att en anslutning till SGSI blir svår att motivera.
Även om flera önskemål förts fram om att SGSI bör användas oftare samt av fler aktörer
så har även motstridiga argument eller önskemål kunnat noteras. Dessa har ofta
fokuserat på frågan om den praktiska genomförbarheten hos många av önskemålen. Det
bör således betonas att det finns viss meningsskiljaktighet kring några av önskemålen;
enstaka av de intervjuade myndigheterna har exempelvis varit tveksamt inställda till att
ansluta privata aktörer.
Flera av de områden eller aspekter av SGSI, som i tidigare kapitel beskrivits utifrån
nuläge, beskrivs i detta kapitel utifrån möjligt framtida läge samt underlättande och
motverkande faktorer för att utvecklingen skulle kunna röra sig mot det detta framtida
läge.

3.1

Anslutning av ytterligare aktörer

Som nämnts ovan, ligger frågan om anslutning av fler aktörer med ansvar för
samhällsbetalningar nära denna rapports syfte och målsättningar. SOESmyndigheternas syn på SGSI och dess styrkor och utmaningar ger en indikation om
varför icke-anslutna aktörer inte har anslutits och vilka möjligheter som finns att i
framtiden ha betydligt fler anslutna. Önskemål har förts fram gällande anslutning av
såväl statliga myndigheter, som kommuner och landsting, men även privata aktörer som
bedöms som samhällsviktiga, såsom ramavtalsbankerna. En generell drivkraft mot fler
anslutna aktörer är även att kostnaden per organisation minskar. Enligt flera av de
intervjuade aktörerna så skulle fler anslutna aktörer kunna öka användningen och
förtroendet för SGSI, men till en viss gräns. Alltför många anslutna aktörer skulle till
och med kunna leda till minskat förtroende för säkerheten. I enstaka fall uttrycks att det
upplevs som att det saknas en tydlig strategi och plan för att få fler och rätt aktörer
anslutna till SGSI.
Anslutning av ytterligare statliga myndigheter
Anslutning av ytterligare myndigheter är som nämnts ovan ett av förslagen i NISUutredningen. Utredningens förslag om anslutning av myndigheter som anges i bilagan
till krisberedskapsförordningen uttrycks genom ”Förslag till förordning för statliga
myndigheters informationssäkerhet” (11§) genom att dessa myndigheter är ”skyldiga
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att uppfylla särskilda krav på informationssäkerhet rörande – användning av säkra
kommunikationsnät”.13
Flera av remissvaren, från SOES-myndigheter och andra, tillstyrker förslagen, även om
flera även ställer sig mer neutrala eller avstyrker förslagen. CSN anger exempelvis att
det bör övervägas om inte kravet på att ansluta sig till SGSI bör omfatta en större krets
av myndigheter än de som nämns i bilagan till förordningen (2006:942) om
krisberedskap.14 I samband med intervju med CSN nämns även att Polisen och
Domstolsverket varit pådrivande i att få CSN och andra aktörer anslutna till SGSI, då
känslig information skickas mellan myndigheterna gällande exempelvis
bedrägeriärenden. Även Arbetsförmedlingen tillstyrker NISU-utredningens förslag,
även om man bedömer att ökade kostnader och resursbehov blir en konsekvens.15
Riksgälden anser att kraven dels inte är tillräckligt tydliga och specifika, dels att det är
otydligt varför just dessa krav är särskilt utpekade och vad syftet bakom detta är.
Riksgälden anser även att regeringskansliet och departement bör vara anslutna till
samma säkra kommunikationsnät som myndigheter för att möjliggöra säker
kommunikation av rapporter, riskanalyser, etc. som innehåller känslig information.16
Försäkringskassan framhåller i sitt remissvar att krav på myndigheters
informationssäkerhet och användning av kommunikationsnät, t.ex. i 11§ av
förordningen, måste ta hänsyn till myndigheters olika förutsättningar och att tekniska
lösningar måste vara förenliga med den befintliga IT-miljön.17
Pensionsmyndigheten ställer sig kritisk till styrande krav över utpekade aktörer och
nämner i detta fall specifikt kraven i första strecksatsen i 11§.18 Skatteverket avstyrker
samma förslag med hänvisning till att kostnadsberäkningar behövs som
beslutsunderlag. Skatteverket anser heller inte att det är effektivt eller lämpligt att styra
användningen av SGSI genom förordning och föreskrifter från MSB. Skatteverket
påpekar vidare att stora delar av den offentliga sektorns datakommunikation hittills inte
har haft möjlighet att använda SGSI eftersom privata företag inte kunnat anslutas även
om dessa utför omfattande informationsbehandling som personuppgiftsbiträden åt
statliga myndigheter, landsting och kommuner.19
Under de intervjuer som genomförts har flertalet ställt sig positiva till att ansluta fler
myndigheter. En genomgående uppfattning har varit att alla statliga myndigheter bör

Regeringen (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23), s.30, samt s.246.
14
CSN (2015), Informations - och cybersäkerhet i Sverige – strategi och åtgärder för säker information
i staten (SOU 2015:23).
15
Arbetsförmedlingen (2015), Remissvar - Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015 23).
16
Riksgälden (2015), Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations - och
cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten
17
Försäkringskassan (2015), Informations - och cybersäkerhet i Sverige – strategi och åtgärder för säker
information i staten (SOU 2015:23).
18
Pensionsmyndigheten (2015), Informations - och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23).
19
Skatteverket (2015), Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker
information i staten, SOU 2015:23.
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vara anslutna, även om detta setts som svåruppnåeligt för mindre myndigheter,
framförallt till följd av anslutningskostnaden.
Värt att notera är även att argument för ökat antal anslutna myndigheter framgår i
remissvar från flera andra myndigheter som är delaktiga i samhällets betalningar.
Statistiska centralbyrån (SCB) beskriver i sitt remissvar att myndighetens uppdrag att
lämna ut information som skyddas av stark sekretess understryker vikten av att SGSI
utvecklas och att kretsen av anslutna myndigheter vidgas.20 Migrationsverket skriver i
sitt svar på remissen att SGSI som grundplattform för en sorts "myndighetsnät" är en
bra idé och att ansluta de utpekade myndigheterna är en snabb och effektiv första åtgärd.
Myndigheten skriver vidare att nästa steg förslagsvis skulle vara att peka ut SGSI som
standardmedel för att kommunicera inom staten.21 Som noterats i kapitel 2, har även
aktörer som PTS och IIS uttryckt tveksamhet mot nyttan av SGSI framför kommersiella
lösningar över internet. PTS anser att kompetenta kravställare i staten helst ska stanna
kvar på marknaden och upphandla robust elektronisk kommunikation i allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och tjänster.22
Anslutning av kommuner och landsting
Då mycket informationsutbyte sker mellan statliga myndigheter och kommuner och
landsting har förslag lyfts fram om att även dessa borde anslutas till SGSI. MSB uppger
vid intervju att landsting har uttryckt intresse för att ansluta sig, i synnerhet avseende
kommunikation till och från sjukhusens krisledningsfunktioner. Diskussioner har även
förts gällande landstings- och kommunnätet Sjunet, men då avseende integrering av
Sjunet och SGSI vilket inte har varit möjligt. Att dessa aktörer använder ett separat
system, som inte integrerats i SGSI, har ansetts som en motverkande faktor mot att
ansluta landsting och kommuner.
Under de intervjuer som genomförts med SOES-myndigheter har även andra
motverkande faktorer lyfts fram, såsom kostnaden för SGSI samt utmaningen i att sätta
upp fysiska förbindelser till SGSI. SGSI finansieras, som nämnts ovan, med avgifter
från de aktörer som är anslutna. Flera av de som intervjuats har därför gjort
bedömningen att kostnaden för anslutning med stor sannolikhet skulle bedömas som
för hög för flera kommuner (i synnerhet mindre). En möjlig lösning är att flera
kommuner går samman och delar på en SGSI-uppkoppling. En annan lösning som
diskuterats är att en kommungemensam uppkoppling sätts upp under ledning av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
En annan faktor som talar mot anslutning av kommuner som diskuterats under
intervjuerna har utgått från kommuners geografiska spridning. I syfte att kunna använda
SGSI måste fysiska anknytningspunkter till SGSI-nätet finnas. För flera kommuner
skulle nya fysiska anslutningspunkter behöva tas fram och/eller byggas ut och det är
osäkert hur pass väl något sådant skulle låta sig göras, inte minst till följd av de stora
kostnader det skulle kunna medföra.

20
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Anslutning av privata aktörer
Frågan om anslutning av privata aktörer har bland annat diskuterats vid SGSI:s
användarmöten, där det råder delade uppfattningar bland deltagarna. Fler anslutna
aktörer kan som sagt möjliggöra delade kostnader, samtidigt som ytterligare deltagare
kan innebära nya sårbarheter. Även om SGSI i dagsläget är avsett enbart för
myndigheter finns det enligt MSB inga tekniska hinder för att ansluta privata aktörer
och egentligen inga administrativa eller några kända juridiska hinder. En möjlig
utmaning, som inte prövats eller utretts av myndigheten, är emellertid huruvida det
finns juridiska begränsningar mot att ansluta utlandsägda aktörer, då Försvarsmaktens
PGAI-krypto förutsätter att anslutna aktörer är svenskägda och att PGAI-kryptot ligger
inom Sverige. MSB menar även att en underlättande faktor mot anslutning av privata
aktörer skulle kunna vara att mindre fokus läggs på myndigheter i beskrivningar om
SGSI, exempelvis i informationsmaterial. Om privata samhällsviktiga aktörer blir en
del av nätet skulle till och med namnet komma till att ändras, t.ex. till ”Svenska
säkerhetsnätet”.
I enstaka remissvar på NISU-utredningen har det lyfts fram att SGSI i dagsläget
använder sig av Telias nät och delar det med en ansenlig mängd privata aktörer. Att
Telias MPLS-nät även används av privata aktörer bör dock, vad gäller
konfidentialitetsaspekten, inte ses som en sårbarhet och ett argument mot att ansluta
privata aktörer till SGSI. MSB har nämnt att man har utrett möjligheten att man tilldelar
privata aktörer signalskydd och kommit fram till att det skulle vara möjligt. Rent
tekniskt finns enligt MSB inte några särskilda hinder, då det endast handlar om att sätta
upp rätt regler och anslutningspunkter.
När det kommer till anslutning av privata aktörer har flera av de intervjuade aktörerna
lyft fram önskemål om att ramavtalsbankerna borde anslutas, då dessa har en central
roll i utbetalning av kritiska samhällsbetalningar. Av samma anledning har enstaka av
de intervjuade också sett det som önskvärt att Bankgirot ansluts. Enligt MSB är en
förutsättning för att banker ska börja använda sig av SGSI att SOES-myndigheterna
argumenterar för SGSI i kommunikationen med bankerna. En hänvisning kan i detta
sammanhang göras till Polisens tydliga önskemål om att vissa myndigheter ansluter sig
till SGSI, vilket bedöms ha fått viss effekt.
Bankföreningen resonerar på ett likande sätt och nämner att det bästa sättet att få banker
att ansluta sig är att MSB och/eller ytterligare myndigheter argumenterar för en
anslutning till SGSI och förklarar varför SGSI är att föredra framför nuvarande
lösningar. Den nuvarande lösningen utgörs i huvudsak av TLS-lösningen som
beskrivits i föregående kapitel. I detta sammanhang kan fördelen med TLS exempelvis
vara att lösningen finns etablerad och känd hos Bankföreningens medlemmar, att den
finns på plats och att den är relativt billig jämfört med SGSI. I och med att TLS endast
är en mjukvaruinstallation, så krävs ingen ny teknisk installation som med SGSI. En
fördel med SGSI skulle kunna vara att det finns viss centralisering och kvalitetssäkring,
genom ackreditering, övervakning och långsiktig förvaltning.
Säker kommunikation diskuteras alltmer bland Bankföreningens medlemmar och
behovet av säkra lösningar bedöms bli större framöver. Anslutning till SGSI skulle
potentiellt kunna fylla detta behov och ge en långsiktigt hållbar
kommunikationslösning. En ytterligare underlättande faktor är enligt Bankföreningen
att en anslutning inte skulle medföra några nämnvärda extrakostnader eller merarbete.
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Bankerna, i synnerhet ramavtalsbankerna, ligger enligt Bankföreningen i framkant när
det kommer till informationssäkerhet, vilket skulle innebära att ackrediteringskrav
skulle kunna uppfyllas. Större banker bedöms inte heller ha några problem att betala
för anslutningsavgiften. Däremot utrycker flera av de intervjuade SOES-myndigheterna
tveksamhet till huruvida ramavtalsbankerna skulle acceptera anslutningskostnaderna.
Det anses enligt Bankföreningen inte vara effektivt att krav på anslutning till SGSI
skrivs in i ramavtalstexterna. Initiativ bör i stället tas från myndigheternas sida för att
säkerställa att bankerna ser fördelarna med SGSI och därefter själva väljer att ansluta
sig. Värt att betona är även att Riksgälden understryker att det i dagsläget inte finns
möjligheter i upphandlingsförfarandet att ställa krav på anslutning till SGSI, då något
sådant vore att se som maktmissbruk. Det skulle dock kunna vara möjligt vid ett
framtida skede, men då under förutsättning att nya föreskrifter kring SGSI tagits fram
som vidgar användarkretsen samt tydligare fastslår hur och när SGSI bör användas.
Enligt Bankföreningen skulle medlemmarna behöva ta ställning till frågan om
anslutning. Ett steg skulle kunna vara att frågan lyfts i Bankföreningens
informationssäkerhetsgrupp. Bankföreningen har även en löpande dialog med MSB i
andra frågor, t.ex. med CERT-SE, och kan där initiera en dialog om bankers eventuella
anslutning.
Till skillnad från frågan om anslutning av ramavtalsbanker, där de intervjuade aktörerna
varit så gott som enhälliga om att det vore positivt att dessa anslöts, har meningarna
varit mer delade kring anslutning av ytterligare privata aktörer. Att kommunicera säkert
med större externa leverantörer ses överlag som någonting positivt. Samtidigt har en
genomgående uppfattning varit att någon slags gränsdragning borde göras kring vilka
privata aktörer som ansluts. Uppfattningen har varit att endast stora och synnerligen
samhällskritiska privata aktörer, exempelvis ramavtalsbanker, borde ingå. Anledningen
till detta är att säkerheten och förtroendet inom SGSI-nätverket riskerar minska om
alltför många privata aktörer ansluter sig (till följd av att användarkretsen blir för stor),
exempelvis genom att det blir mer sårbart för angrepp om det används av tillräckligt
många. Ett problem i sammanhanget är också att privata aktörer kan ”försvinna” som
kommunikationsmotparter till följd av att de förlorar ramavtalsupphandlingar.

3.2

Ökad kännedom om SGSI

Flera intervjuade myndigheter välkomnar denna rapport som ett kunskapshöjande
underlag för att kunna höja medvetandet om SGSI, inom såväl deras egna
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organisationer som hos andra aktörer. Även NISU-utredningen och aktualiteten av
säker kommunikation beskrivs som drivande faktorer för ökad kännedom om SGSI.
I samband med flera intervjuer och i enstaka remissvar framställs dock SGSI samtidigt
som något som i hög utsträckning är okänt inom såväl SOES-myndigheterna som inom
bankvärlden. En motverkande faktor har varit, och kan väntas fortsätta vara, att MSB
saknar resurser för att informera om SGSI i större utsträckning.
Även där kännedom och kunskap om SGSI finns inom en organisation uttrycks i flera
fall att samverkan saknas mellan kärnverksamhet, som har en relativt låg kännedom,
och de IT-, säkerhets- och rättsavdelningar som generellt har en större kunskap om
SGSI och dess möjligheter. Om de stödjande funktionerna i större utsträckning skulle
uppmärksamma och informera kärnverksamheten om SGSI, så skulle
kärnverksamheten potentiellt kunna identifiera nya behov och möjligheter. Därutöver
uttrycker flera intervjuade myndighetsrepresentanter att erfarenhetsutbyte mellan
anslutna och icke-anslutna aktörer hittills varit förhållandevis låg. Flera förslag har
framkommit vid intervjuerna, bland annat en samverkan mellan MSB och
Bankföreningen. Liknande samverkansmöten eller workshops skulle kunna
genomföras mellan MSB och/eller anslutna SOES-myndigheter, tillsammans med
exempelvis Sveriges kommuner och landsting (SKL) eller med de icke-anslutna SOESmyndigheterna. Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att ett urval av icke-anslutna
aktörer bjuds in till ett möte i SGSI:s användargrupp.

3.3

Ökad användning av SGSI

Under intervjuerna framfördes flera önskemål om att SGSI bör användas i större
utsträckning än vad som är fallet idag. En del av detta resonemang avser ökad
användning genom ökat antal anslutna aktörer. Reflektionerna gäller dock även ökad
användning av de som redan är anslutna. I tidigare kapitel redogjordes exempelvis för
Riksbankens ambition att öka användningen framöver. Liknande ambition har även
uttryckts av Försäkringskassan. En pådrivande faktor är ett nu pågående och omfattande
EU-projekt, ”Electronic Exchange of Social Security Information” (EESSI), som kan
komma att påverka några anslutna och hittills icke-anslutna myndigheter. Projektet går
ut på att få ett snabbare och effektivare utbyte av information om socialförmåner för
EU-medborgare mellan ansvariga myndigheter i medlemsstaterna. Försäkringskassan
kommer att vara Sveriges accesspunkt i detta och informationen som delas kommer att
skickas via TESTA. Kommunikation via TESTA kan i sin tur bara ske via SGSI. När
projektet lanseras kommer detta att innebära en kraftig ökning av användningen av
SGSI hos Försäkringskassan. Planen är att systemet ska vara på plats den 1 januari 2017
och att integrering av medlemsländers system kan påbörjas då, även om en mer
fullskalig användning beräknas från och med den 1 januari 2019. Utöver
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Försäkringskassan kommer även Arbetsförmedlingen,
Pensionsmyndigheten att delta i projektet.

Kronofogden

och

Rent tekniskt bedömer flera av de intervjuade representanterna ökad användning hos
redan anslutna aktörer som relativt okomplicerad. Det som krävs är en konfigurering
av servrar där trafik dirigeras om till att gå över SGSI-nätverket i stället för via internet,
något som går snabbt och i teorin skulle kunna göras mer eller mindre omgående. Att
detta ännu inte skett i särskilt stor utsträckning, menar flera av de intervjuade, kunna
förklaras av att kännedomen om SGSI överlag är låg bland personer i ledande
befattningar och att frågan därför sällan diskuteras eller förs upp till beslut.
Flera av de intervjuade betonar att en av de största riskerna med SGSI är att det inte
används tillräckligt ofta och av rätt aktörer. En annan risk som nämnts är att
avgiftsfinansieringen inte möjliggör den tekniska utveckling som aktörerna behöver
och förväntar sig. Önskemål har till exempel framförts om att mobila
kommunikationslösningar för SGSI ska utvecklas. Därutöver nämner CSN att tjänsten
SGSI säker videokonferens kan vara relevant för dem om de ansluts, exempelvis i
kontakt med domstolar. Samtidigt har MSB nämnt att tjänster kan komma att försvinna
i framtiden på grund av för låg efterfrågan.
En vanligt förekommande uppfattning bland SOES-myndigheter som intervjuats har
varit att SGSI i framtiden bör utgöra det primära kommunikationssättet bland statliga
myndigheter. SGSI bör alltså, enligt denna synpunkt, inte ses som ett reservalternativ
till internetbaserad kommunikation (såsom är ofta fallet idag) utan som det primära
alternativet. Argumenten för detta har varit att eftersom SGSI av flera anledningar kan
ses som ett säkrare, robustare och mer tillgängligt kommunikationsalternativ finns det
ingen anledning till varför det inte borde användas som förstahandsalternativ, och inte
enbart som reservlösning. Att använda SGSI som primär kommunikationslösning har
också setts som förtroendestärkande av flera av de representanter som har intervjuats.
Det finns heller i dagsläget ingen gemensam plattform för att dela information mellan
myndigheter, vilket är en förutsättning för effektiv myndighetssamverkan. För ett
sådant ändamål har flera av de intervjuade lyft fram SGSI som en naturlig lösning för
att underlätta effektivt informationsutbyte mellan myndigheter.
SGSI används i dagsläget mestadels för epostkommunikation och i mindre utsträckning
till
filöverföring
mellan
myndigheter
(exempelvis
överföring
av
folkbokföringsuppgifter eller betalningsfiler). I linje med ovanstående uppfattning om
att SGSI bör vara det primära kommunikationsverktyget mellan myndigheter har idén
lyfts fram om att all slags information som i dagsläget skickas mellan myndigheter via
internet framöver borde gå via SGSI. Eftersom SGSI endast är ett intranät och en
kommunikationslina finns det inga tekniska hinder kopplade till vad för slags
meddelanden som kan skickas.
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3.4

Stärkt förvaltning av SGSI

SGSI finansieras i dagsläget via avgifter. En SGSI-anslutning är alltså en kostnadspost,
och beslut om anslutning blir därmed beroende på om det bedöms som en kostnad som
kan motiveras.
Bland de SOES-myndigheter som intervjuats har kostnaden för anslutning inte setts
som något hinder. Till stor del torde detta bero på att det rör sig om stora myndigheter
för vilka anslutningskostnaden blir en relativt liten kostnadspost. Det har dock
framkommit att kostnaden troligtvis skulle bedömas som för hög av mindre
myndigheter samt kommuner och landsting (se mer om detta i avsnitt 4.2). Det har även
på flera håll bedömts som tveksamt om olika privata aktörer skulle vara beredda att
betala för en anslutning. Så länge SGSI finansieras via avgifter bedömer flera att det
blir svårt att vidga kretsen av användare utöver större statliga myndigheter.
Modellen med finansiering via avgifter bedöms även av MSB kunna vara ett hinder för
fortsatt teknisk utveckling av SGSI. Hos MSB finns det i dagsläget flera idéer på hur
SGSI kan vidareutvecklas och framöver erbjuda fler tjänster och större funktionalitet.
Möjligheten att realisera sådana planer är dock beroende på att de anslutna aktörerna är
beredda att betala för de ökade avgifter som ett mer utvecklat tjänsteutbud skulle
medföra.
Flera av de intervjuade aktörerna har föreslagit att SGSI bör finansieras med statliga
anslag i stället för via avgifter. En sådan modell skulle eventuellt förmå fler aktörer att
ansluta sig och ses av flera intervjuade som en förutsättning för att SGSI ska bli det
primära alternativet för säker kommunikation inom staten. Därmed skulle en
anslagsfinansieringsmodell kunna undanröja den upplevda risken med att för få aktörer
ansluter sig.
Även om en modell med finansiering via anslag skulle införas finns det dock ändå skäl
att tro att kostnaden för anslutning skulle bli för hög för mindre aktörer. Anledningen
till detta är att utveckling av den egna organisationen och IT-miljön så att den är i linje
med de ackrediteringskrav som ställs av MSB också medför en kostnad. Dessa
kostnader kan för mindre organisationer bli så pass stora att en anslutning till SGSI blir
för dyr, oavsett om en anslutningsavgift fortfarande finns kvar eller inte.
Ett annat argument kopplat till förvaltningen och utvecklingen av SGSI, kommer från
NISU-utredningen. Utredningen konstaterar att kommunikationssystemet i dagsläget
inte är baserat på en statligt ägd fysisk infrastruktur och föreslår att det vid utbyggnaden
av SGSI bör övervägas att utveckla ett fysiskt nät som i huvudsak är statligt ägt.
Utredaren skriver vidare att ett SGSI som i huvudsak baseras på en statligt ägd
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infrastruktur skulle med fördel kunna användas som fundament till ett statligt mobilt
bredbandsnät för samhällsviktig verksamhet. PTS avstyrker detta förslag i sitt remissvar
på utredningen och anser att transmissionsnät eller tjänst ska upphandlas av
kommersiella operatörer eftersom operatörsverksamhet inte utgör statlig
kärnverksamhet och skulle kräva omfattande investeringar vid införandet. En
ytterligare invändning från PTS är att om efterfrågan av säkerhet i allmänna nät och
tjänster som hela samhället använder minskar så kommer det att medföra risk för en
sänkt säkerhet och robusthet för samhället som helhet. Detsamma, menar PTS, gäller
avseende förslaget att använda SGSI som ett fundament för ett statligt mobilnät.
Ackrediteringsprocessen är en ytterligare aspekt som myndigheterna har resonerat om.
De nuvarande säkerhetskraven har på flera håll upplevts som för långtgående, dvs. att
aktörer som ansluts behöver dela med sig av orimligt mycket information till MSB.
MSB genomför därför ett arbete med att se över kraven och MSB:s insyn. Rent praktiskt
innebär detta att MSB istället tar fram en mindre uppsättning ”baskrav”. Enskilda
aktörer kan därför på ”bilateral” basis ställa eventuella högre krav på de aktörer man
önskar kunna kommunicera med. Fördelen med detta skulle vara att aktörernas
information hålls mer konfidentiell mellan de kommunicerande parterna. Nackdelen är
emellertid ökade kostnader som tillkommer av att aktörerna själva genomför kontroller
av krav.
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4 Avslutande kommentarer
Nedanstående tabell sammanfattar de faktorer som betonats gällande SGSI i
genomförda intervjuer och i NISU-utredningen. Diskussionerna har i huvudsak handlat
om kännedom om, anslutning till och användning av SGSI hos SOES-myndigheterna
och andra aktörer såsom ramavtalsbanker.
Centrala frågeställningar är därutöver hur förvaltningen av SGSI utvecklas och hur ett
eventuellt resultat av NISU-utredningen ser ut. Hur regeringen väljer att genomföra
betänkandets förslag kommer att påverka utvecklingen av SGSI och ofrånkomligen
även de aktörer som är anslutna och de som, än så länge, inte är anslutna. Avslutningsvis
påverkas uppfattad nytta av SGSI av i vilken grad det nyttjas av andra aktörer. En
generellt sett låg aktivitet skulle på så vis vara motverkande så att aktörerna ser en
relativt låg nytta av användningen. Om flera aktörer tar initiativ till större användning,
upplevs på liknande sett nyttan som större, och användningen skulle kunna öka en som
följd av detta.

Denna rapport har gett en beskrivning av resonemang kopplade till nuvarande
användning och framtida utveckling av SGSI. För att ge en heltäckande bild över
SGSI:s möjliga framtid som kommunikationskanal behövs dock en mer grundläggande
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utredning och analys göras, som kräver större resurser och mandat än vad som har varit
möjligt i denna studie. I den fortsatta analysen bör bland annat följande frågor
adresseras:
 SGSI som säkrare kommunikationsnät: En grundlig analys behöver göras för
att ge ett heltäckande svar på frågan om huruvida SGSI faktiskt är ett säkrare
kommunikationsalternativ eller inte. I detta ingår bland annat att adressera de
synpunkter som lyfts fram av PTS om att säkerheten riskerar minska överlag
om statliga myndigheter drar sig tillbaka som kravställare på den öppna
marknaden för kommersiella internetbaserade lösningar. Analysen bör även
utreda frågan om huruvida det är möjligt att få fram ett i huvudsak statligt ägt
nät för SGSI, och vilka eventuella möjligheter och begränsningar detta kan
medföra.
 Kostnadskalkyl för ökad användning: Då kostnaden för anslutning till SGSI
varit en genomgående fråga i remissvaren och under intervjuerna bör en
kostnadskalkyl för ökad användning tas fram. I denna bör ingå en genomgång
av hur kostnaden för anslutning förändras av att fler aktörer ansluts. Målet bör
vara att en sådan beräkning ska kunna fungera som ”business case” hos de
aktörer som överväger anslutning i relation till alternativa lösningar.
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5 Förslag på fortsatt arbete
5.1

Förslag till fortsatt arbete inom SOES

Följa upp pågående och avslutade analyser och utredningar
Ett av målen med denna rapport har varit att undersöka hur SOES-myndigheterna ser
på behov av framtida utveckling och användning av SGSI. För närvarande är SGSI
föremål för olika slags utredningar hos ett flertal myndigheter som bland annat berör
frågor om argument för anslutning samt vad SGSI borde användas till framöver.
I syfte att följa upp de slutsatser som kunnat dras i denna rapport rekommenderas SOES
att analysera utkomsten av dessa utredningar. Målet bör vara att uppdatera den
nulägesbeskrivning av myndigheters ståndpunkter kring SGSI som tagits fram i denna
rapport, genom att ta fram en ännu mer heltäckande och ingående beskrivning mot
bakgrund av de utredningar som görs/gjorts. Det rekommenderas även att SOES att
följer upp resultaten av NISU-utredningen.
Ta fram uppdaterad nulägesbild kring användning av SGSI
Det har i denna rapport framgått att SGSI i dagsläget används i relativt liten utsträckning
och av relativt få av de aktörer som deltar i samhällets betalningar. Samtidigt har det
framkommit att flera icke-anslutna myndigheter överväger att ansluta sig och flera
anslutna myndigheter planerar att använda SGSI i högre utsträckning. SOES
rekommenderas därför att ta fram en ny och uppdaterad beskrivning av hur SGSI
används efter att dessa planer på ökad användning realiserats.

5.2

Förslag att överlämna till andra aktörer

Utbyta erfarenheter mellan anslutna och icke-anslutna aktörer
De myndigheter som är anslutna till SGSI har i dagsläget möjlighet att samverka och
diskutera frågor kopplade till SGSI inom en gemensam användargrupp, SGSI:s. I syfte
att tydligare utreda förutsättningarna för ökad användning av SGSI samt anslutning av
fler aktörer skulle icke-anslutna myndigheter kunna bjudas in till ett av dessa möten.
MSB upplever att detta skulle vara utmanande resursmässigt och praktiskt, men
utesluter inte att en stor efterfrågan kan finnas.
En diskussion kan därefter föras kring behov av anslutning där flera perspektiv kan
delas och samordnade budskap tas fram. Motsvarande skulle även kunna genomföras
som bilaterala möten eller som workshops där ett par eller flera anslutna och ickeanslutna aktörer deltar.
Genomför riktad informationskampanj mot bankerna
MSB föreslås genomföra ett informationsmöte med Bankföreningen för att introducera
SGSI och besvara frågor. Om möjligt skulle även någon av SOES-myndigheterna
kunna delta vid mötet för att beskriva erfarenheter från anslutning till SGSI, samt
diskutera bankernas roll i samhällsbetalningar.

Sida 30(33)

Bilagor
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Bilaga 1 - Intervjupersoner och vägledande frågor
Genomförda intervjuer
Datum

Myndighet

Deltagare

21/3

Riksgälden

Gunnar Maxén

23/3

Arbetsförmedlingen

Stefan Adéen

MSB

Mats Persson
Anders Hagland

5/4

Riksbanken

Anders Knutsson

7/4

CSN

Per-Anders Borgsström

8/4

Försäkringskassan

Håkan Åsing

8/4

Riksbanken

Per-Anders Johansson

8/4

PTS

Peter Wallström (endast skriftliga svar)

19/4

Bankföreningen

Peter Göransson

Skatteverket

Maria Emilsson
Andreas Cervin
Henrik Axelsson
Bernt Persson

4/4
13/5

24/5

samt
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Vägledande frågor
Följande frågeställningar har legat till grund för de intervjuer som genomförts:
Önskad funktionalitet hos SGSI


Vilken teknisk funktionalitet skulle ni vilja ha hos ett statligt nätverk som SGSI?
o T.ex. vilka tjänster och lösningar?
o Teknisk infrastruktur, kapacitet?
o Säkerhet och skydd?



Vilken service skulle ni vilja ha?



Vilka aktörer, utöver er egen, skulle ni önska var anslutna?



Annan relevant funktionalitet?

Befintlig användning och funktionalitet


Hur används SGSI inom din myndighet idag?
o Vilka tjänster, t.ex. databasåtkomst, säker e-post, videokonferens, etc?
o Vilka system och vilka uppgifter/processer? Vilken information?
Normalläge/krisläge?



Vilka inom myndigheten känner till och arbetar med SGSI?



Vilka styrkor och utmaningar har kunnat konstateras?

Anslutning av privata aktörer


Vilka aktörer skulle vara värdefulla att ansluta?



Vilka nyttor finns med att ansluta privata aktörer?



Vilka begränsningar finns i dagsläget?



Vad skulle krävas för att möjliggöra anslutning? Hur/När/Av vem?
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