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Digital transformation och digitalisering är begrepp som används flitigt 
– så även inom offentlig sektor. Kanske framstår de som ”buzzwords”, 
men för offentlig sektor är digitaliseringen i sig allt annat än ett 
självändamål. Det är en viktig byggsten för vårt framtida samhälle 
och målsättningen är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med 
det offentliga Sverige. Den offentliga förvaltningen ska även bli mer 
effektiv och ändamålsenlig genom förbättrade digitala tjänster. 

Det som driver digitaliseringen är de växande förväntningarna på insyn 
och tillgänglighet. Såväl privatpersoner som företag ställer högre krav 
på att själva kunna registrera och följa ärenden digitalt, från början till 
slut. Tjänsterna ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar 
i veckan. Samtidigt ökar kraven på att känsliga data hanteras på ett 
säkert sätt så att de inte kan hamna i orätta händer. 

Inom offentlig sektor sker därför stora förändringar av såväl arbetssätt 
som sättet man levererar tjänster. I takt med att molnplattformar och 
olika typer av molntjänster utvecklas, uppstår nya behov och offentliga 
verksamheter väljer därför att upprätta en molnstrategi. Tidigare 
manuell hantering blir nu digital och förflyttas till olika IT-system och 
applikationer som i sin tur körs från servrar. För att all information ska 
skyddas och bidra till ökat värde för samhället måste servrarna förvaras 
någonstans där de står säkert och fungerar optimalt. Samtidigt måste 
det finnas utrymme och flexibilitet nog att både öka och minska 
serverkapaciteteten, beroende på hur man exempelvis väljer att 
utnyttja möjligheterna i molnet.

I den här guiden tar vi en titt på hur förvaltning av IT-infrastruktur 
traditionellt sett har sett ut och gör sedan en djupdykning i frågan om 
hur man nu strategiskt måste tänka om för att framtidssäkra leveransen 
av IT.  

 1.  Nya förväntningar 
styr digitaliseringen av 
den offentliga sektorn  
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Hela 59 procent använder två till sex 

olika moln enligt en studie från Right 

Scale. Det ställer också helt nya krav 

på säkerhet och hur du ansluter till 

molnet

59% Hur handhas IT-infrastrukturen idag?
Många verksamheter inom offentlig sektor har 
länge haft egna datahallar och ansvar för att 
själva ombesörja såväl resurserna som driften av 
IT-utrustningen. Fasta fastighetsfysiska insatser 
är inte kärnverksamhet och medför dessutom 
stora kostnader. Därför är det något som 
många nu vill slippa hantera. Andra offentliga 
verksamheter väljer att placera utrustningen 
i en IT-leverantörs datahall vilket skapar 
utmaningar om de inte är nöjda, eftersom de 
vid bytet av leverantör måste flytta sin fysiska 
IT-miljö. Även publika moln börjar nu användas 
allt mer inom offentlig sektor, i takt med att de 
etablerar sig rent fysiskt i Sverige. 

Själva handhavandet av servrar är inte 
den värdeskapande delen av den digitala 
transformationen och fokus borde istället ligga 
på att rusta för innovation. Detta för att skapa 
mesta möjliga handlingsfrihet att utvecklas på 
sikt. Därför är det även viktigt att fritt kunna 
välja mellan att själv hantera servrar med 
egen personal eller överlåta drift åt IT- eller 
molntjänstleverantörer. Eller en kombination 
av dessa sourcing-modeller. 

 2.  Vad är colocation och hur skiljer  
det sig från annan förvaltning av IT?
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Vad är colocation?
En oberoende colocation-partner fokuserar enbart på den omgivande 
fysiska miljön – inte vem som hanterar själva utrustningen. Colocation 
innebär att den fysiska IT-infrastrukturen placeras i en datahall där 
utrymmet, och gemensamma resurser i form av kraftförsörjning, kyla 
och säkerhet, delas med andra verksamheter. 

Genom den rent fysiska närheten är det även möjligt att skapa 
direktkopplingar till nätverk- och innehållsleverantörer, IT-leverantörer 
och molntjänster som alla finns representerade i datacentret. På så sätt 
slipper man ta omvägen via Internet, där hög belastning kan påverka 
svarstiderna. Istället uppstår möjlighet till avtalade hastigheter och 
datamängder. Allt detta bidrar till valfriheten. I denna symbios av 
aktörer skapas ständigt nya möjligheter för dig som kund att växa i en 
hyperansluten miljö där kund och leverantör möts och kan bidra till 
värde för varandra.

Så, hur säkerställer man att valet av datacenterstrategi skapar rätt 
förutsättningar för framtiden och samtidigt är både säkert och 
kostnadseffektivt? Under de tre nästkommande rubrikerna i guiden har 
vi samlat ett antal punkter att tänka för att fatta rätt beslut. 
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Val av leverans och kapacitet med utgångspunkt i individuella behov
Nya beslut kan på kort tid påverka behoven för verksamheter inom 
offentlig sektor, så att man antingen behöver mer eller mindre IT-
kapacitet. Det gör att verksamheter med egna datahallar ständigt dras 
med kostnader för överkapacitet. Ofta låser man även in sig i avtal som 
hämmar digitaliseringens framfart. 

I takt med den digitala utvecklingen kommer behoven att förändras. 
Man kan behöva addera utrymme för utrustningen i datahallen eller 
dra ner på fysisk kapacitet, om delar av driften flyttas till molnet, 
exempelvis. Skalbarhet är därför viktigt för att kunna tillgodose 
individuella behov och utrymmet som används till IT-utrustningen 
måste kunna anpassas över tid. 

Colocation erbjuder denna typ av skalbarhet samt valmöjligheten att 
antingen bli direktkund, om verksamheten sköter driften på egen hand, 
eller genom en IT-leverantör som hanterar utrustningen. I hyperansluta 
datacenter finns även såväl lokala som större molnleverantörer 
representerade, vilket ytterligare bidrar till valfriheten. Ett slags 
community som gör det möjligt för IT-och molnleverantörer, operatörer 
och partners att verka i nära anslutning till varandra. 

På så sätt kan de bidra med värde baserat på vad du som kund har 
för individuella behov för just din verksamhet och du kan även byta 
leverantör utan att behöva flytta servrarna. Det får även att bygga en 
hybridlösning med en mix av olika molntjänster och colocation för den 
fysiska infrastrukturen.

 3.  Kostnader, skalbarhet och flexibilitet 
i fokus när behoven förändras
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Reducera kostnaderna genom 
att dela på resurserna 
För alla verksamheter inom publik sektor är det viktigt att hushålla 
med de offentliga medlen. Att slippa arbetet med en egen datahall kan 
innebära en enorm besparing – det finns exempel där kostnaderna har 
reducerats med uppemot 80 %. Detta beror på att de gemensamma 
resurserna delas med övriga kunder i datacentret och man bär heller 
inte ansvar för de plötsliga engångskostnader som uppstår om något 
går sönder. En löpande och fast avgift gör kostnaderna mer förutsägbara 
och underlättar budgetering. 
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 4.  Yttre skydd av IT-infrastruktur  
och regelefterlevnad

Skyddsklass 3, accesskontroll och fysisk säkerhet
Att ingen obehörig får tillgång till den information som lagras är särskilt 
viktigt inom offentlig sektor, som ofta hanterar mycket känslig och 
sekretessbelagd information. För respektive offentlig verksamhet finns 
särskilda föreskrifter om hur IT-säkerheten ska vara beskaffad. Den som 
ansvarar för att IT-säkerheten upprätthålls måste alltid vara säker på att 
rätt beslut har fattats och att föreskrifterna om IT-säkerhet åtföljs.

För att säkerställa ett optimalt yttre, fysiskt skydd måste datacentret 
utöver väktare 24/7/365, CCTV, detektorer och larm, även kunna 
erbjuda datahallar som uppnår skyddsklass 3. En försäkringsteknisk 
klassificering som baseras på den tid det tar att bryta sig in i en lokal 
med en viss fysisk konstruktion. 

MSB rekommenderar att de resurser inom offentlig förvaltning som bör 
skyddas (i det här fallet känslig information) ska förvaras i IT-utrymmen 
med skyddsklass 3.  

Utöver detta krävs det att leverantören kan erbjuda skydd som 
spänner över ett spektrum av olika säkerhetsnivåer inne i själva 
byggnaden och ha den erfarenhet som krävs för att rådge om vilken 
nivå som är lämplig. Av regulatoriska skäl måste viss utrustning, med 
särskilt känsliga system och data, vara extra skyddade. Därför måste 
det finnas möjlighet att låsa rack i delade kallkorridorer. Det bör även 
finnas möjlighet att bygga särskilt säkra burar med egen inpassering 
som förhindrar tillträde för alla utom behörig personal. 

Offentlig sektor: Din guide till rätt val av colocation-partner   8   



Rätt certifieringar minimerar risk och 
minskar det egna arbetet vid revision
För att minimera riskerna vid hanteringen av känsliga data är det viktigt 
att den fysiska miljö som omger IT-utrustningen lever upp till kraven för 
sådana utrymmen. Därför är det viktigt att de säkerhetscertifikat som 
påvisar detta finns på plats. Särskilt viktigt är det givetvis vid IT-revision. 

Om du väljer colocation har leverantörer som håller måttet egna 
säkerhetscertifieringar – ett kvitto på att de upprätthåller en fullgod 
säkerhetsstandard. Erfarna leverantörer har även en vana av att hantera 
revisioner och kan ge snabba och korrekta svar på de frågor som 
revisorerna har. Vid stickprovskontroller är det ibland även nödvändigt 
att uppvisa loggar över vilka som befunnit sig i datahallen vid ett givet 
tillfälle och leverantören ska därför kunna tillhandahålla detta. Om allt 
detta finns på plats reduceras den interna tid och de kostnader som 
annars omgärdar IT-revisionen, samtidigt som riskerna minimeras.
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Colocation som kärnverksamhet – hitta en erfaren partner
Många leverantörer kan leva upp till baskraven ovan men färre har driften av den fysiska miljön för IT-utrustning som kärnverksamhet. 
Ofta erbjuder leverantören även någon typ av IT–tjänst. Men med andra ansvarsområden är det svårt att hålla samma fokus – det är helt 
enkelt svårt att vara bäst på allt. Om du väljer colocation bör du därför hitta en partner som enbart arbetar med just detta. Med ett sådant 
fokus uppstår den tekniska kunskap och erfarenhet som krävs för att på ett säkert sätt lotsa nya kunder genom flytten av sin IT-drift. 
Säkerställ att du kan få hjälp att upprätta realistiska tidsplaner, att det finns praktisk know-how kring hur flytten ska gå till och att de 
processer som krävs för en säker flytt finns på plats. Du ska erbjudas konsultativt stöd i planeringen, men även praktisk hjälp vid själva flytten.  

Hållbarhetsfrågan allt viktigare för offentlig förvaltning
Något som tidigare har förbisetts, men som på senare fått allt större betydelse för IT inom offentlig sektor är hållbarhetsfrågan. Datacenter är 
stora energikonsumenter och att det är därför väldigt viktigt att aktivt arbeta med energieffektivisering.  I datacenter har historiskt sett dessutom 
endast en liten del av den tillförda energin kommit till nytta, medan huvuddelen blir till spillvärme utan att tas tillvara. På så sätt riskerar datacenter 
att bli miljöbovar. Samtidigt blir miljöfrågan viktigare för offentlig förvaltning att kunna påvisa att arbetet går mot grönare, smartare och mer 
hållbara val. 

Colocation är i sig ett sätt att vara mer hållbar; att dela på datacenterutrymme istället för att varje enskild verksamhet själv ska bygga egna resurser. 
Att heller inte vara låst vid infrastruktur för mer kapacitet än vad som krävs är dessutom ett effektivt sätt att spara in på energiförbrukning vilket 
avsevärt minskar klimatavtrycket. Dessutom finns nu sätt att återvinna spillvärme så att de kommer samhället till gagn. 

 5.  Vilken av en erfaren 
parner med hållbarhetsfokus
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◊ Datacenteryta efter behov  
 Rack, burar eller hela rum

◊ Kraft med redundans  
 – lösningar som alltid säkerställer 
kraftförsörjning

◊ Kyla – branschstandarder för 
temperatur och luftfuktighet

◊ Hög fysisk säkerhet

◊ Accesskontroller, säkerhetsvakter och 
övervakningssytem 24/7/365

◊ 99,999 % tillgänglighet

◊ 100 % grön energi

◊ Avancerat brandskydd optimerat för 
serverhalls utrymmen och skydd av 
servrar 

◊ Överskottsvärmen tillvaratas

◊ Neutralt datacenter med ett brett 
utbud av konnektivitet 

Viktiga punkter att kunna checka av
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Interxion erbjuder toppmoderna, högt uppkopplade och optimerade 

datacenter och har över 20 års erfarenhet. Vårt colocation-erbjudande 

tillhandahåller vi en solid och säker grund att utgå från i arbetet mot 

digital transformation. Här kan du dra nytta av möjligheterna i ett 

växande ekosystem av IT-tjänsteleverantörer som skapar valfrihet för 

hur du på ett strategiskt sätt bygger din IT-miljö – nu och på sikt. Ett 

framtidssäkert alternativ som öppnar dörrar för en mängd olika sätt 

att leverera IT till användarna, oavsett om du själv driftar din miljö, om 

du anlitar en extern IT-leverantör eller drar nytta av kapaciteten i olika 

molntjänster. 

Våra datacenter – konnektivitet, säkerhet och efterlevnad
Interxions sex svenska datacenter är fristående från varandra men 
befinner sig på ett och samma campus. Dessa erbjuder tillgång 
till mer än 80 nätverksleverantörer, 4 Internet Exchanges, ledande 
CDN:er (innehållsleverantörer) och de stora internationella samt lokala 
molntjänsterna. 

Här får du direktkoppling till en uppslutning av privata lokala 
molntjänster och via Interxion Cloud Connect kan en privat förbindelse 
till alla de ledande internationella molnplattformarna upprättas – 
däribland Microsoft Azure, SalesForce, Alibaba, Oracle Cloud, Google 
Cloud Interconnect, AWS Direct Connect, IBM Cloud Direct Link och 
City Cloud.

Vårt nya datacenter, STO6, med en effektiv kundyta på 3300 kvm, 
är i drift redan idag och uppfyller skyddsklass 3. Utöver ordinarie 
säkerhetsåtgärder som larm, detektorer och väktare erbjuder vi även 
olika nivåer av säkerhet inne i datacentret – låsta rack och särskilda 
säkerhetsburar, exempelvis. 

Som kund hos Interxion avgör du helt själv vilka som ska få tillträde till 
din miljö. Dessutom behöver alla anställda på Interxion i Stockholm 
lämna in utdrag ur belastningsregistret varje år. 

 6.  Interxion – din colocation-partner
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Interxion är certifierade enligt ISO 27001 (informationssäkerhet), ISO 
22301 (kontinuitetshantering), och har även valt att använda SOC2 typ II 
som en revisionsstandard. SOC syftar till att kontrollera att säkerhet och 
tillgänglighet, tillämpliga för datacenter och colocation, är effektiva och 
riktigt implementerade. SOC2-revisionen verifierar att Interxion utför 
självkontroller som är relevanta och omfattande. Vi har även tydliga 
processer och stor vana av att hantera revisioner och har ett team anställda 
som huvudsakligen arbetar med den här typen av kvalitetsfrågor.

Interxions hållbarhetsfokus
Alla våra datacenter använder 100 procent certifierad grön el och 
vi arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bedrivas på ett så 
energieffektivt och hållbart som möjligt. Bland annat har vi ett team 
på huvudkontoret som enbart arbetar med dessa frågor – Interxions 
Energy Strategy Group. I Stockholm har vi sedan 2015 samarbetat med 
energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme. 
Här återanvänder vi spillvärme från datahallarna som bidrar till att värma 
upp tusentals hushåll i Stockholm. På så vis hjälper vi staden och din 
organisation att uppnå sina klimatmål.

Colocation anpassat efter dina behov:

◊ Utrymme utefter dina behov i antingen rackskåp, 
burar eller privata rum

◊ Blixtsnabbt installerade cross connects, cloud 
connects

◊ Direkta kopplingar till Internet exchanges

◊ Över 80 nätverksleverantörer etablerade

◊ Ett växande community av IT-tjänsteleverantörer

◊ Direkt access till alla ledande molnleverantörer

◊ 100 % grön energi och värmeåtervinning

◊ Accesskontroller, säkerhetsvakter 24/7/365 och  
övervakningssytem

◊ Hands and Eyes dedikerad support som hjälper dig 
24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar 
om året
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Mail: nordic@interxion.com      
Följ oss i sociala media       

Om Interxion: A Digital Realty Company
Interxion är en ledande europeisk leverantör av operatörs- 
och tjänsteneutrala datacentertjänster. Interxion erbjuder 
ett samlokaliserat ekosystem av konnektivitet, moln– 
och innehållstjänster till kunder genom mer än 700 
konnektivitetsleverantörer, över 100 datacenter i 13 europeiska 
länder. Som en del av Digital Realty har kunder nu tillgång till 47 
trafikhubbar i sex kontinenter. 

Interxions nordiska datacenter ligger i Stockholm och Köpenhamn. 
För mer information, besök: www.interxion.se.

Om Digital Realty:
Digital Realty erbjuder datacenter, colocation- och 
konnektivitetslösningar till kunder runtom i världen. Det omfattar 
allt från moln- och IT-tjänster, kommunikation och sociala 
nätverk till finansiella tjänster, tillverkning, energi, vård och 
konsumentprodukter. För att lära dig mer om Digital Realty, besök 
www.digitalrealty.com.

www.interxion.com
customer.services@interxion.com

Cofounder: Uptime Institute EMEA chapter. Founding member: European Data Centre Association.  
Patron: European Internet Exchange Association. Member: The Green Grid, with role on Advisory Council and Technical Committee. Contributor: EC Joint Research Centre on 
Sustainability. Member: EuroCloud.
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