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Abstract 

Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en 

tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande 

åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora 

krav på de lokala IT-avdelningarna. En återkommande faktor som lyfts när molntjänster diskuteras är 

hur organisationen ska, på ett säkert sätt, använda molntjänster – utan att riskera att 

organisationens känsliga data hamnar i fel händer. Både IT-säkerhet och molntjänster är aktuella 

ämnen, där IT-säkerhet i molnet är den största individuella utgiftsposten.  

Uppsatsen har som syfte att identifiera, beskriva och förklara de olika framgångsfaktorer och risker 

som påverkar säker användning av molntjänster ur ett IT-avdelningsperspektiv.  

För att identifiera de val och beslut som fattas inom organisationer från en IT-avdelningsperspektiv 

införskaffades empiri till uppsatsen genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med erfarna 

praktiker inom IT.  

Då studien behandlar risk och möjligheter som påverkar säker användning av molntjänster behövdes 

ett ramverk för att behandla temat informationssäkerhet. Uppsatsen använder en modell för att 

bryta ner informationssäkerhet i tre underdomäner, nämligen Integritet, Tillgänglighet och 

Konfidentialitet.  

Oavsett distributionsmodell i molnet så underlättas tillgänglighetsaspekten i jämförelse med 

traditionell infrastruktur, både från ett investeringsbehov, krav på intern kunskap samt underhåll. 

Integritet är begränsad skillnad på traditionell, lokal infrastruktur och det molntjänst-leverantören 

erbjuder – även om viss typ av konfiguration underlättas i molnet. Konfidentialitet och molntjänster 

är dock en mångfacetterad domän som består av allt från tillit till molntjänst-leverantören, externa 

hot och såväl nationella- som internationella lagar. Dock erbjuds flera verktyg av molntjänster som 

stärker konfidentialitet från ett operativt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Innehållsförteckning 

Figur- och tabellförteckning ................................................................................................................... iv 

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

1.1. Problemområde: ..................................................................................................................... 1 

1.2. Syfte ........................................................................................................................................ 1 

1.3. Undersökningsfråga ................................................................................................................ 1 

1.4. Metod ...................................................................................................................................... 1 

2. Litteraturkapitel .............................................................................................................................. 5 

2.1. Ett teknologiskt skifte ............................................................................................................. 5 

2.2. Definition av molntjänster ...................................................................................................... 5 

2.3. Molntjänster egenskaper ........................................................................................................ 5 

2.4. Molntjänster tjänstemodeller ................................................................................................. 6 

2.4.1. SaaS ................................................................................................................................. 7 

2.4.2. IaaS .................................................................................................................................. 8 

2.4.3. PaaS ................................................................................................................................. 8 

2.5. Molntjänsters distributionsmodeller ...................................................................................... 9 

2.5.1. Publika moln.................................................................................................................... 9 

2.5.2. Privata moln .................................................................................................................. 10 

2.5.3. Gemensamma moln ...................................................................................................... 11 

2.5.4. Hybrida moln ................................................................................................................. 11 

2.6. Informationssäkerhet............................................................................................................ 12 

2.6.1. Risk, hot och sårbarheter .............................................................................................. 12 

2.6.2. CIA-trekanten, underdomäner inom informationssäkerhet ......................................... 13 

2.7. Molntjänster och säkerhet .................................................................................................... 14 

2.7.1. Konfidentialitet ............................................................................................................. 14 

2.7.2. Integritet ....................................................................................................................... 15 

2.7.3. Tillgänglighet ................................................................................................................. 15 

2.7.4. Branschspecifika avtal och lagstiftning ......................................................................... 15 

3. Resultat ......................................................................................................................................... 17 

3.1. Bakomliggande faktorer som hindrar organisationer att ta del av molntjänster ................. 17 

3.2. Respondenterna beskriver molntjänster och konfidentialitet ur ett 

informationsteknologiskt perspektiv ................................................................................................ 18 

3.3. Respondenterna beskriver molntjänster och tillgänglighet ur ett informationsteknologiskt 

perspektiv ......................................................................................................................................... 19 



iii 
 

3.4. Respondenternas beskriver molntjänster och integritet ur ett informationsteknologiskt 

perspektiv ......................................................................................................................................... 20 

4. Analys ............................................................................................................................................ 22 

4.1. Balansen mellan existerande infrastruktur och molntjänster .............................................. 22 

4.2. Tillgänglighet ......................................................................................................................... 23 

4.3. Konfidentialitet ..................................................................................................................... 24 

4.4. Integritet ............................................................................................................................... 24 

5. Slutsatser ....................................................................................................................................... 25 

5.1. Risker och riskreduktion med molntjänster .......................................................................... 25 

5.2. Möjligheter som påverkar säker användning av molntjänster ............................................. 25 

5.3. Kunskapsbidrag och vidare forskning ................................................................................... 26 

6. Källförteckning .............................................................................................................................. 27 

7. Bilagor ........................................................................................................................................... 29 

7.1. Informationsbrev (Bilaga 1) .................................................................................................. 29 

7.2. Samtyckesblankett (Bilaga 2) ................................................................................................ 30 

7.3. Intervjuguide (Bilaga 3) ......................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Figur- och tabellförteckning 
Figur 1. Ansvarsfördelning i disitributionsmodeller (Källa: Författaren Inspirerad av figur 3.7 från 

Marinescu, D.C. 2013, ss 93.) .................................................................................................................. 7 

Figur 2. CIA-Trekanten. Inspirerad av Certified Information Systems Security Professional ISC2 

StudentGuide (2018, ss 199) ................................................................................................................. 14 

Figur 3. Att balansera kapacitet i molntjänster och traditionell infrastruktur. Inspirerad av Valacich, J. 

& Schneider, C. (2014, ss 151) .............................................................................................................. 23 

Tabell 1. Intervjukandidater 17



1 
 

1. Inledning 

1.1. Problemområde: 
Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en 

tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, för att ta del av molntjänster. Denna infrastruktur 

och dessa installationer innefattar b.la. Officepaketet, affärssystem och branschspecifika 

applikationer. Majoriteten av små- och medium stora företag (SMF) på den skandinaviska 

marknaden har även en stor del av sina filer lagrade på traditionella filservrar, som inte är 

kategoriserade eller indexerade via lösningar som till exempel Microsoft Sharepoint (Sukari 2018).   

Microsofts licensavtal för lokala installationer av Officepaketet ökar nu i pris, som ett tilltag för att få 

organisationer att ta i bruk deras molnbaserade motsvarighet Office 365 (Gregg 2019). Att 

molntjänster växer och ersätter traditionell IT-infrastruktur är tydligt. Bara inom Infrastructure as a 

Service (IaaS) är ökningen under 2018 över 30% (Costello & Goasduff 2019). Denna utveckling visar 

att både molntjänst-leverantörer och organisationer ser värdet med molntjänster. Moore (2017a) 

förutspår att hela 90% av organisationer innan 2020 kommer ha adopterat någon form av hybrid 

infrastruktur. Panetta (2017) förklarar att det är sannolikt att den globala marknaden redan vid 2021 

har migrerat över 50% av lokal infrastruktur. 

Under de kommande åren ska alltså ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till 

molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna – kanske främst i förhållande till 

den komplexitet som medföljer (Linthicum 2019). En återkommande faktor som lyfts när 

molntjänster diskuteras är hur organisationen, på ett säkert sätt, ska använda molntjänster – utan 

att riskera att organisationens känsliga data hamnar i fel händer. Både IT-säkerhet och molntjänster 

är aktuella ämnen, där just IT-säkerhet i molnet är den största individuella utgiftsposten (Chickowski 

2018).  

1.2. Syfte 
Att identifiera, beskriva och förklara hot och möjligheter som påverkar säker användning av 

molntjänster ur ett IT-avdelningsperspektiv.  

1.3. Undersökningsfråga  
Vilka möjligheter och risker ställs organisationer inför när de önskar ta del av molntjänster?    

1.4. Metod 
För att identifiera de val och beslut som fattas inom organisationer från en IT-avdelningsperspektiv 

införskaffades empiri till uppsatsen genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med erfarna 

praktiker inom IT. Denscombe (2018, ss. 268–270) beskriver att intervjuer bland annat är lämpligt att 

använda vid komplexa frågor och teman eller när det finns möjlighet att tala med nyckelpersoner 

inom fältet som kan ge särskilt värdefulla insikter och kunskaper inom ämnet. Jag eftersökte 

praktiker med olika erfarenheter inom IT generellt, men önskade fokus inom IT-säkerhet samt 

beslutsfattare inom IT, då jag såg dessa roller som mest inflytelserika för att en organisations IT-

avdelning skulle ta del av samt säkra molntjänster. Under dessa intervjuer var fokus på 

framgångsfaktorer för att effektivt ta del av molntjänster på ett säkert sätt samt att identifiera och 

reducera risk under processen, med fokus på åtgärder relaterat till säkerhet.  
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För att säkerhetsställa att jag var inne på rätt spår utförde jag en sonderande intervju med en 

tidigare kollega inom IT-säkerhet. Under denna intervju raffinerade jag mitt syfte och fick ett mer 

avgränsat tema att behandla.  

Patel och Davidsson (2019, ss. 83–84) förklarar även att det finns fyra huvudkrav inom forskningsetik 

som bör följas. Dessa är Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren skall informera de berörde om 

forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet behandlar deltagarnas rätt att bestämma om de önskar 

delta. Med konfidentialitetskravet menas att alla personuppgifter behandlas och bevaras på ett 

varsamt sätt – för att undvika att obehöriga kan ta del av dem. Sista kravet, nyttjandekravet, går ut 

på att uppgifter om enskilda personer endast får användas i forskningssyfte.  

Uppsatsen följer de krav som GDPR förordning har i förhållande till personuppgifter (Karlstad 

Universitet, 2019). Respondenterna har innan intervjuerna ägde rum blivit presenterade för studiens 

problemformulering och syfte via ett informationsbrev (se bilaga 1) för att behandla 

informationskravet (Patel och Davidssons, 2019, ss. 83–84). Informationsbrevet innehöll bland annat 

arbetstitel, syftet med kandidatuppsatsen, önskat kunskapsbidrag. Det innehöll även hur 

personuppgifterna blir behandlade under studien samt ansvarig handledare för uppsatsen – vilket 

gjordes för att uppfylla nyttjandekravet. Respondenter fick även tillsänt en samtyckesblankett där 

respondenten samtycker till att de frivilligt deltar i studien som naturligt hanterar samtyckeskravet 

(se bilaga 2). Dessa GDPR- och samtyckesblanketter sändes sedan till Karlstad universitet. Varje 

intervju har spelats in och respondenterna fick besked och godkände detta i förväg av intervjun. De 

fick även besked om att inspelningen endast skulle användas för transkribering av uppsatsen. När 

uppsatsen är godkänd kommer dessa inspelningar att raderas. Jag har även valt att anonymisera 

namn och andra känsliga personuppgifter som kan leda till att identiteten röjs och skyddar deras 

integritet. Alla namn har bytts ut mot de första fem bokstäverna i NATO:s fonetiska alfabet. Dessa 

tilltag har utförts för att uppfylla det fjärde och sista kravet, konfidentialitetskravet.  

Patel och Davidsson (2019, ss. 94–95) förklarar att intervjuer är en teknik för att samla information 

som bygger på frågor som ställs till en respondent. Intervjuer kan vara över telefon eller via ett 

fysiskt möte. En nackdel med intervjuer är den risk som uppstår genom att forskaren interagerar 

med respondenten, vilket kan leda till en påverkan av datainsamlingen. Samtidigt har intervjuer 

fördelen att kunna omformulera frågor som respondenten inte förstår eller be dem utveckla där 

nödvändigt.  

Patel och Davidsson (2019, ss. 51–52) beskriver kvalitativ forskning och insamling av data är av 

tolkande art och är en kontrast till kvantitativ forskning som baserar sig på mätbar och objektiva 

mätpunkter. Kvalitativ forskning ämnar förstå undersökningspersonernas sociala situation i den 

aktuella kontexten. Vidare beskriver Patel och Davidsson (2019, ss. 104–106) hur kvalitativa 

intervjuer ofta har en låg grad av strukturering genom att ge respondenterna utrymme att svara 

med egna ord. Forskaren har en lista över specifika teman som bearbetas under intervjun – men 

låter respondenten besvara dem relativt ostört. En semistrukturerad, kvalitativ intervju ska aldrig i 

förväg ha formulerat svarsalternativ – utan ska vara öppen för den formuleringen som respondenten 

gör. Denscombe (2018, ss 269) beskriver att intervjuaren av semistrukturerade intervjuer bör låta 

respondenterna utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de tema som diskuteras.  
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Som Valacich och Schneider (2014, ss 422–462) förklarar så är alla organisationer ständigt under risk 

och de har inte finns möjlighet att helt eliminera denna risk. Min utgångspunkt för uppsatsen var 

därför att kvalitativa intervjuer med erfarna praktiker kunde ge en nyanserad bild av områden där 

organisationer bör lägga sitt fokus. Varje organisation balanserar och överväger risker och potential 

avkastning samt de associerade kostnaderna med investeringen. Denna balansgång beskrivs som 

riskaptit. Då studien behandlar risk och möjligheter som påverkar säker användning av molntjänster 

behövdes ett ramverk för att behandla temat informationssäkerhet. I denna uppsats använda mig av 

Sherman et al. (2018, ss 370–371) som beskriver en modell för att bryta ner informationssäkerhet i 

tre underdomäner, nämligen Integritet, Tillgänglighet och Konfidentialitet. Dessa tre underdomäner 

användes sedan för att strukturera upp intervjuerna där respondenterna besvarade för- och 

nackdelar med var underdomän.  

Under mina intervjuer har jag lagt vikt på att etablera ett gemensamt ”språk” för att undgå 

otydligheter med respondenterna. Efter introduktion av tema och roller presenterar jag under 

intervjuerna de tre säkerhetsdomäner som vi kommer att förhålla oss till, och komma tillbaka till 

under intervjun. Under intervjuerna var jag extra noggrann med att vi använde oss av samma 

terminologi och begreppsdefinitioner. Jag önskade även att utföra intervjuer via ett fysiskt möte där 

det var möjligt. Tre av fem intervjuer utfördes därför via fysiskt möte och de resterande två utfördes 

via Zoom med webbkamera. Samtliga intervjuer lagrades som ljudupptagningar för att enklare 

behandla dem efteråt. Mina möten som utfördes fysiskt spelades in med ljudupptagningsfunktionen 

på telefon, för att sedan flyttas över till min dator. Videokonferensverktyget Zoom ger sina 

användare möjlighet att lagra information lokalt efter fullfört möte, något jag tog del av för att sedan 

flytta dem till samma dator som ljudfilerna från de andra intervjuerna. Samtliga intervjuer har i 

efterhand lyssnats igenom där jag har summerat respondenternas reflektioner samt tagit ut citat om 

de aktuella tema som behandlas. 

Patel och Davidsson (2019, ss 129–130) förklarar att all insamlade data inte är av samma kvalitet i 

förhållande till reliabilitet och validitet. Validitet beskrivs som möjligheten att veta att det som 

ämnas undersöka, faktiskt reflekterar det jag önskar finna ut. Reliabilitet är om forskningen kan 

reproduceras konsekvent, om förutsättningarna var detsamma, för att uppnå samma resultat. 

Vidare förklarar Patel och Davidsson att validitet och relativitet har en relation till varande och 

ömsesidig fokus bör läggas på båda begreppen, så att dess värde kan komplettera varandra. Tre 

tumregler att ha i åtanke med relationen mellan reliabilitet och validitet beskrivs som ”Hög 

reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”, ”Låg reliabilitet ger låg validitet” och 

”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”.  

I studien har fem semistrukturerade intervjuer utförts med erfarna praktiker inom IT där alla 

respondenter har arbetsuppgifter som inkluderar säkerhet eller beslutsfattande. Då alla 

respondenter har tidigare erfarenhet inom liknande områden ger detta en ökad validitet. För att 

eliminera eventuella missförstånd och säkerställa att man under intervjuerna talar samma "språk" så 

presenterades även, i förväg av varje intervju, de tre säkerhetsdomänerna – vilket var ett steg för att 

både ge validitet och reliabilitet till intervjufrågorna. Den data som samlades in under intervjuerna 

jämfördes och analyserades sedan i resultat- och analyskapitlet. Då resultatkapitlet är utdrag av 

respondenternas beskrivelser som summerats, har jag även låtit respondenter ta del av deras svar i 

resultatkapitlet samt givit dem möjlighet att ändra om det var något de inte kände stämde överens 

med sina utsagor under intervjun. Att spela in, lyssna igenom och sammanställa intervjuerna samt 
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att ge respondenter möjlighet att bekräfta den skriftliga tolkningen är tilltag för att öka reliabilitet av 

uppsatsen.    
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2. Litteraturkapitel 
Den litteratur som använts i studien har varit konsekvent och de olika källorna använder inte några 

tydliga motsägelser. I litteraturkapitlet används primärt akademiska tidskrifter som är "peer-

reviewed" eller böcker, med några undantag. Dessa undantags källor är dock väletablerade och 

respekterade namn som Gartner, Microsoft eller ISC2 (Certified Information Systems Security 

Professional) och har använts primärt för att komplettera tidigare utsagor. Då molntjänster är ett 

levande tema, som ständigt utvecklas och förändras, ställer detta även krav på att källorna är 

uppdaterade och jag strävade därför att undvika gamla källor. I uppsatsen används därför inga källor 

äldre än 2009.  

2.1. Ett teknologiskt skifte 
Valacich och Schneider (2014, ss 149) beskriver hur många organisationer har svårt att hantera 

traditionell, lokal infrastruktur för IT och informationssystem. Denna utmaning härstammar ofta från 

utvecklingen av både hård- och mjukvara, ökade krav på både lagringsplats och nätverkskapacitet 

samt kostnad för ström. Lokal infrastruktur förutsätter även att organisationen har dedikerad 

personal som understödjer denna infrastruktur – något som inte nödvändigtvis är personalens 

kärnkompetens (Valacich Schneider 2014, ss 149). Valacich & Schneider (2014, ss 149–150) menar 

att dessa faktorer har spelat in över det skifte som har utspelat sig det sista årtiondet, där 

organisationer har börjat ändra sin uppfattning till att sätta de tjänster organisationen tillgängliggör i 

fokus. Nu söker organisationer efter vilka tjänster den underliggande infrastrukturen ska leverera, till 

skillnad från att ha infrastrukturen som ett självständigt ämnesområde. Det har med traditionell 

infrastruktur funnits ett krav på organisationer att förutse de interna behoven för att säkerhetsställa 

att man kan möta dessa förväntningar. För att uppnå existerande och framtida krav har den interna 

kapaciteten sällan motsvarat den efterfrågan organisationen haft, utan istället haft lite att gå på eller 

inte kunnat ge tjänsterna den kapacitet de egentligen behövt.  

2.2. Definition av molntjänster 
Framsteg inom teknologi, som bland annat förbättrade nätverkslinjer och framsteg inom 

virtualiseringteknologi har gett upphov till molntjänster (Valacich & Schneider 2014, ss 149). 

National Institute of Standards and Technology (Mell & Grance 2009) definierar molntjänster som en 

modell för att, på begäran, tillgängliggöra tjänster från en delad pool av resurser och tjänster som 

ska vara både snabbt och ha en låg komplexitet att implementera.   

2.3. Molntjänster egenskaper 
Molntjänster kan delas upp i fem essentiella egenskaper som agerar som ett fundament för 

definitionen. Dessa egenskaper är:  

• Självbetjäning på begäran 

• Bred nätverkstillgång 

• Resurspool 

• Flexibel 

• Mätbar 

Rountree och Castrillo (2014, ss 2–5) beskriver att alla dessa egenskaper måste uppfyllas för att 

något verkligen ska kunna kallas molnbaserat. Självbetjäning på begäran betyder att slutbrukaren 

kan efterfråga, och få tillgång till, resurser utan manuell administration. Både begäran och själva 
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installationen automatiseras – vilket är en fördel för både försäljare och kund. Detta ger 

organisationen möjlighet att snabbt anpassa sig till en föränderlig värld.  

Rountree och Castrillo (2014, ss 2–5) förklarar vidare att organisationens brukare endast ska behöva 

tillgång till Internet för att kunna ta del av det molntjänstutbud som organisationen erbjuder. För att 

uppnå detta behövs en flexibel access över olika plattformar och geografisk placering. Detta har 

sedan en korrelation med att tjänsterna inte bör ställa höga krav på snabb Internet access – då 

Internettillgång över din mobiltelefon traditionellt sätt inte har lika mycket kapacitet som till 

exempel kablat nätverk har. Molntjänster bör även i största mån undvika lokalt installerade klienter, 

då dessa bland annat kan vara kräva mycket plats (och därmed ta lång tid att ladda ner) men även 

för att dessa klienter måste underhållas på flera olika operativsystem för att uppnå plattformskravet.  

Valacich och Schneider (2014, ss 150–151) beskriver hur en förutsättning för en lyckad 

kostnadsmodell inom molntjänster är att tjänsterna ska vara mätbara. Då Molntjänst-leverantören 

ofta tar betalt efter vad kunden faktiskt använder är det en förutsättning att de använda eller 

allokerade resurserna kan mätas för att ge ett pris tillbaka till kunden. Detta kan till exempel vara att 

ge kunden ett pris per timma en serverinstans står påslagen, där olika instanser (av minne, CPU eller 

OS) kan köpas baserat på kundens behov. Slutprodukten blir att organisationer går från en fast 

kostnad på infrastruktur till en mer dynamisk kostnadsmodell där balansgången mellan kapacitet 

och behov är tätare.  

Vidare beskriver Valacich och Schneider den fjärde egenskapen, flexibilitet, som visar till hur den 

underliggande infrastrukturen kan snabbt och enkelt anpassas till organisationens behov. 

Traditionellt tog det lång tid för IT personal att installera och konfigurera system innan de kunde tas i 

bruk. Med virtualiseringteknologi kan dessa resurser ändras på kort tid och har olika möjligheter för 

att automatiskt anpassa resursförbruket till den existerande lasten (Rountree och Castrillo, 2014, ss 

2–5). Automatiserad ändring av resurser associeras ofta med tröskelvärden som startar processer att 

förstora- eller förminska de allokerade resurserna till tjänsterna.  

Den sista egenskapen, resurspool, visar till hur organisationer inte har ett ständigt behov av alla 

resurser som är tillgängligt för dem. Molntjänst-leverantören utnyttjar detta faktum genom att 

använda stillastående och overksamma resurser som är allokerade för att tillgängliggöra tjänster 

baserat på behov.  

2.4. Molntjänster tjänstemodeller 
I National Institute of Standards and Technology (NITS) definition av Molntjänster hanteras även 

olika tjänstemodeller, där de olika modellerna ger olika grad av kontroll till kunden. Dessa alternativ 

är Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a service (IaaS) som 

på svenska översätta till mjukvara-, plattform- och infrastruktur som en tjänst (Mell & Grance 2009).  

Rountree och Castrillo (2014, ss 49–88) beskriver att varje modell har unika egenskaper och 

användningsområden. Figur 1. Illustrerar en visuell karta som delar upp ansvarsområden mellan 

Molntjänster-leverantör och kunden.  
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Figur 1. Ansvarsfördelning i disitributionsmodeller (Källa: Författaren Inspirerad av figur 3.7 från Marinescu, D.C. 2013, ss 
93.) 

2.4.1. SaaS 

SaaS hänvisar till hur kunden endast tar del av en applikation som tillgängliggörs via infrastruktur i 

molnet. Klassiska exempel på SaaS är webbaserade produkter som Googles G-Suite. Det finns även 

mer komplexa system, som till exempel Customer relationship management system (CRM system), 

som också tillgängliggörs via SaaS. Gemensamt för SaaS är dock att kunden har behov av en 

applikation, men erbjuds minimal möjlighet att skräddarsy produkten efter den egna organisationen 

(Valacich Schneider 2014, ss 152). Rountree och Castrillo (2014, ss 49–88) förklarar att mindre 

ändringar till exempel för användargränssnitt kan fortfarande vara möjligt, men kanske endast via 

att kontakta leverantören. Om leverantören ger hög flexibilitet för kunden att specialanpassad 

applikationen kan en separat instans krävas för den specifika kunden, vilket leverantören önskar att 

undvika. Att skräddarsy produkter efter organisationer medför även ytterligare komplexitet och 

kostnader i förhållande till uppgradering och underhåll.   

Rountree och Castrillo förklarar att uppgradering av SaaS Mjukvara hanteras centralt och 

tjänsteleverantören, med undantag från när brukare får access till applikationen via en lokal klient – 

vilket är ovanligt, då SaaS applikation försöker undvika lokala klienter för att slippa just detta 

problem. Rountree och Castrillo (2014, ss 49–88) beskriver även hur centraliserad uppgradering kan 

leda till problem då kunden har minimal möjlighet att påverka eventuell stillaståndstid för 

applikationen.  Detta är dock ett problem som börjar fasas ut med nya teknologiska framsteg som 

möjliggör ändring av produktionsinstanser utan att slutbrukare berörs (Microsoft Azure 2019a). Det 
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är inte bara ansvaret för uppgraderingar som faller på systemleverantören, utan även all 

infrastruktur som nätverk, kylning och lagring men även säkerhet och annat underhåll kring 

applikationen - vilket är en av anledningarna till SaaS-modellens popularitet. Kunden, vid tillfällen 

där en klient används, har dock ansvaret för den lokala klienten. Att som kund släppa all kontroll kan 

dock ha sina nackdelar i förhållande till integrationer. Rountree och Castrillo beskriver vidare att då 

data för SaaS applikationer som regel placeras centralt hos leverantören, utan att ge kunden direkt 

tillgång, kan integrationer med Business Intelligence (BI) applikationer eller rapporteringsverktyg visa 

sig problematiskt. När organisationens data är placerad hos en leverantör uppstår även en 

säkerhetsrisk och oro. Systemleverantörens anställda kommer att ha tillgång till organisationens 

data, vilket sällan är önskvärt. Organisationer har möjlighet att lindra säkerhetsrisken genom att 

kryptera data, både i lagrad form men även när den förflyttas (Rountree och Castrillo 2014, ss 49–

88).  

2.4.2. IaaS 

Carstensen et al. (2012, ss 29–31) beskriver att organisationer som använder IaaS hyr de 

grundläggande komponenterna inom datoranvändning som CPU, diskplats och bandbredd från 

molntjänst-leverantören. Rountree och Castrillo (2014, ss 49–88) förklarar att den vanligaste 

modellen av IaaS är virtuella servers som ger molntjänster-leverantören möjlighet att ha flera 

kunder körandes på samma fysiska maskin, något som drar ner kostnaden. Carstensen et al. (2012, 

ss 29–31) beskriver dock att det är ett kontroversiellt tema med en infekterad debatt, om lokal 

infrastruktur är billigare eller dyrare än molnbaserad. Vidare beskriver Carsten et al. hur IaaS-

modellen är i regel associerad med en dynamisk kostnadsmodell där kunden betalar för sin 

användning, vilket ställer ett krav på organisationen att noggrant övervaka resursbruket för att 

undvika chockkostnader. 

En fördel med IaaS, i motsats till de andra tjänstemodellerna, är att företag har full flexibilitet att 

skräddarsy produkter utan behovet att äga hårdvaran. Ansvaret för elektricitet, fysisk lagring, 

nätverk och servers samt virtualiseringslagret ligger hos Molntjänster-leverantören. Ansvaret för 

operativsystem, anti-virus och licenser (Valacich & Schneider 2014, ss 152), infrastruktur mjukvara 

som SQL och .Net samt applikationslagret ligger i händerna på kunden.  

Carstensen et al. (2012, ss 29–31) beskriver att IaaS är ett bra val för organisationer som i perioder 

har höga krav på datorkraft, men som går på tomgång majoriteten av tiden. Exempel på denna typ 

av jobb kan vara månads- eller kvartalsrapporter. IaaS ger möjligheten att hantera de periodvis höga 

kraven, utan behov för att äga dyr, intern infrastruktur. Vidare förklarar Carstensen et al. hur IaaS 

även passar för organisationer som behöver utöka sin kapacitet, men inte vill expandera existerande 

datacenter eller investera i ett nytt. I förhållande till säkerhet räknas IaaS-modellen till den säkraste 

av de tre modellerna, då Molntjänst-leverantören inte har ett behov för tillgång på operativsystems-

nivå.  

2.4.3. PaaS 

Carstensen et al. (2012, ss 33–35) beskriver PaaS-modellen som en hybrid av de tidigare två 

modellerna IaaS och SaaS. För PaaS-modellen så tillgängliggör Molntjänster-leverantören ett 

ramverk för att skapa och hantera applikationer. Carstensen et al. förklarar vidare att dessa ramverk 

är i största utsträckning använt för utveckling och innehåller de verktyg som behövs för att utveckla 

en applikation. Möjligheter för att installera och exekvera kod, lagra data och hantera 
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användaridentiteter är bland de förkonfigurerade biblioteken som utvecklare kan ta del av. PaaS har 

ett nära förhållande till Molntjänster-egenskapen Flexibel. PaaS underlättar möjligheten att 

automatiskt anpassa resurser baserat på den samtida lasten, något som är möjligt i IaaS också 

(Microsoft Azure, 2018) – men enklare och mer flexibelt i PaaS där Molntjänster-leverantören ger ett 

gränssnitt för enkel administration för automatisk anpassa resurserna.   

För PaaS-modellen har Molntjänster-leverantören ansvar för elektricitet, fysisk lagring, nätverk och 

servers, virtualiseringslagret, operativsystem, anti-virus och licenser samt infrastruktur mjukvara 

som SQL och .Net. Kunden har dock fullt ansvar för applikationen. Rountree och Castrillo (2014, ss 

49–88) förklarar att PaaS är ett naturligt val för organisationer som vill ta del av molntjänster, men 

att de aktuella applikationerna organisationer önskar inte är tillgänglig via SaaS. PaaS-modellen ger 

då organisationen möjligheten att flytta applikationen ut från interna datacenters men fortsätta sin 

utveckling av dem.  

PaaS har sina utmaningar både i förhållande till flexibilitet och säkerhet. Även om nya PaaS 

möjligheter blir tillgängligt hela tiden är det inte en självklarhet att just den plattformen som 

organisationen efterfrågar är tillgänglig. Rountree och Castrillo (2014, ss 49–88) förklarar vidare att 

om organisationen har speciella krav på konfigurationer kan det vara svårt att finna en leverantör 

som tillgängliggör just detta. I likhet med SaaS så har leverantören administrativa rättigheter över 

operativsystemet och databasplattformen, vilket även ger dem direkt tillgång till systemets data. 

Marinescu (2013, ss 13) beskriver att PaaS är ett dåligt alternativ för applikationer som använder ett 

proprietärt programmeringsspråk eller där den underliggande infrastrukturen måste anpassas för att 

förbättra prestandan.  

2.5. Molntjänsters distributionsmodeller 
Mell och Grance (2009) definition av molntjänster delas upp i fyra distributionsmodeller. Dessa är 

Privata-, Publika-, Hybrida- och Gemensamma moln.  

Rountree och Castrillo (2014, ss 35–47) förklarar att det som skiljer de olika distributionsmodellerna 

åt är var infrastrukturen är placerad rent fysiskt samt vem som har kontroll över den.  

2.5.1. Publika moln 

Carstensen et al. (2012, ss 26) förklarar att infrastrukturen till publika moln är tillgängliga för 

allmänheten och att ägandet av själva infrastrukturen ligger hos en Molntjänster-leverantör. Publika 

moln är även den distributionsmodell som ofta associeras med just molntjänster, då det var den 

första modellen som etablerades (Rountree och Castrillo 2014, ss 35–36).   

Publika moln erbjuder imponerade tillgänglighetslöften, något som är svårt att uppnå med intern 

infrastruktur, vilket tidigare har varit en svår balansgång mellan kostnader och behov. 

Organisationer ställer ofta interna tillgänglighetskrav som IT-avdelningar kämpar med att uppfylla, 

men som kan visa sig vara utmanande. Valacich & Schneider (2014, ss 153) förklarar att tillgänglighet 

och tillförlitlighet är stora orosmoment för organisationer. Rountree och Castrillo (2014, ss 36–40) 

visar till att molntjänst-leverantören ofta redan har den nödvändiga infrastrukturen för att erbjuda 

hög tillgänglighet. Hög tillgänglighet i denna kontext ska säkerhetsställa att organisationen tåler en 

krissituation, som till exempel när det primära datacentret förlorar tillgång till ström. De olika 

molntjänst-leverantörerna erbjuder olika typer av redundans till olika kostnadsmodeller.  
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Publika moln erbjuder organisationer möjligheten att justera infrastrukturens kapacitet efter behov. 

Ruparelia (2016, ss 31–37) visar att just denna flexibilitet möjliggörs då publika moln nästan alltid 

baseras på en månadskostnad som varierar beroende på organisationen förbruk. Exempel på stora 

aktörer inom publika molntjänster är Google Print, Google Docs, Microsoft Office 365 och Amazon 

EC2. Rountree och Castrillo (2014, ss 36–40) förklarar vidare att publika moln, till skillnad från 

privata moln, har möjligheten att anpassa infrastrukturen utan att själva behöva investera i 

infrastruktur. Publika moln ger på så vis organisationer möjligheten att snabbt anpassa tillgänglig 

kapacitet efter behov, exempelvis månadsrapportering som belastar systemet intensivt en kort 

stund och sedan går på tomgång.  

Rountre och Castrillo (2014, ss 36–40) förklarar att de största nackdelarna associerat med publika 

moln är relaterat till att infrastrukturen ägs och kontrolleras av en annan organisation. Möjligheten 

att arbeta direkt med organisationens data begränsas när den inte är lagrad på det egna 

datacentret. Detta reducerar möjligheter för att arbeta med denna data i BI verktyg, något som de 

senaste åren har blivit allt mer relevant (Moore 2017b). Att sända data över Internet ger även ökad 

säkerhetsrisk, samt har även en kostnad i form av bandbredd associerad med sig. Men det är inte 

endast BI eller liknande rapporteringslösningar som har problem med integration över publika moln. 

Rountree och Castrillo fortsätter att förklara att SaaS applikationer ställer krav på leverantören att 

tillgänggöra web API:er till kunden för att kunna hämta relevant data.  

Säkerhet och publika moln är ett tema som ständigt ändras och kunderna av dessa tjänster har 

begränsat med kontroll att hantera alla dessa aspekter, då deras tillgång är begränsad. På så vis 

lämnar organisationen över ansvaret för säkerheten till molntjänster-leverantören på flera områden. 

I förhållande till data access kan potentiellt en anställd hos leverantören få tillgång till en 

organisations data, då den har fysisk tillgång till lagringsenheten. Valacich & Schneider (2014, ss 153) 

förklarar att flera organisationsdomäner har även industrispecifika krav att uppfylla. Dessa krav 

pålägger organisationer att visa hur kraven uppfylls genom revisioner, något som kan vara svårt att 

uppnå när organisationen inte har tillgång till molntjänster-leverantörens interna processer. Exempel 

på dessa industrispecifika krav kan vara Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) och 

Health Insurance Portability and Accountablity Act (HIPAA) – som båda ställer krav på accesslistor för 

känsliga data, något som kan vara nästintill omöjligt att uppfylla med Molntjänster, där data är 

flytande och inte nödvändigtvis på samma fysiska plats i löpet av en dag.  

2.5.2. Privata moln 

Privata moln vänder sig till en specifik organisation, företagsenhet eller till och med en individ. 

Organisationer kan exempelvis tillgängliggöra sina tjänster, som kör på ett privat moln, över sin Wide 

Area Network (WAN) koppling. WAN är ett dedikerat organisationsnätverk, som täcker hela 

organisationen och begränsar tillgång från externa aktörer genom bland annat brandväggar. Ett 

Local Area Network (LAN) har likheter med ett WAN, men är mindre i omfång och begränsas ofta till 

en geografisk plats. Ett privat moln kan köra över både ett LAN och ett WAN, där tjänsterna som 

tillgängliggörs begränsas till användare av det skärmade nätverket. Det finns dock tillfällen där 

användare kan få access till privata moln över Internet, men med tillgångsrestriktioner på plats för 

att begränsa säkerhetsrisken (Ruparelia 2016, ss 31–32).  

Rountree och Castrillo (2014, ss. 40–43) beskriver att privata moln administreras i interna datacenter 

där organisationen själva äger och har fysisk tillgång till infrastrukturen. Vidare menar Rountree och 
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Castrillo att privata moln har ett rykte om att inte uppfylla kraven och egenskaperna för 

Molntjänster, men NITS definition sätter inte krav på en geografisk placering för Molntjänster.  

Det finns flera fördelar med privata moln, där möjligheten att övervaka och kontrollera den egna 

miljön står i fokus. Support och underhåll är inte ett problem då organisationen själv har tillgång till 

infrastrukturen och därmed även vilka som har fysisk tillgång, men även applikationsloggar och 

nätverkskommunikation. Eftersom ansvaret ligger internt har organisationen möjlighet att sätta 

egna säkerhetskrav. Detta är fördelaktigt inom till exempel revision av interna processer, för att 

uppfylla domänspecifika krav som Payment Card Industry Data Security Standard och Health 

Insurance Portability and Accountablity Act. Värt att nämna är att dessa industrispecifika krav är ofta 

svåra att följa och kräver egna resurser för att underhålla – vilket gör att det inte alltid är fördelaktigt 

att hantera infrastrukturen internt (Rountree och Castrillo, 2014, ss 40–34).  

Rountree och Castrillo förklarar att en nackdel privata moln har, i förhållande till publika moln, är 

den initiala investeringskostnaden. I likhet med traditionell infrastruktur ges inte möjligheten för 

enkelt anpassa kapacitet och behov, utan organisationer måste tänka långsiktigt med sin investering 

och planlägga för det aktuella- samt framtida behovet. I tillägg så krävs intern- eller extern expertis 

för att hantera installation, underhåll och support. Då experterna som arbetar med plattformen 

måste ha kunskap om hårdvara, lagring, nätverk, säkerhet och virtualisering krävs flera kompetenta 

individer vilket är ytterligare en kostnad för organisationen (Rountree och Castrillo. 2014, ss 40–43).  

2.5.3. Gemensamma moln 

Gemensamma moln är en mer öppen version av privata moln där likasinnade intressenter går 

samman för att etablera ett kollektivt moln. För att kunna dela resurser finns det förväntningar att 

dessa intressenter delar samma uppfattning i förhållande till bland annat säkerhetskrav, behandling 

av känsliga data, affärsmodell och krav från brukare. Likasinnade intressenter kan gå samman 

baserat på geografisk placering eller typ av industri (Ruparelia 2016, ss 32–33).  

Rountree och Castrillo (2014, ss 40–43) förklarar att distributionsmodellen inte lika utbredd som 

privata- eller publika moln trots fördelar inom kostnader och delade resurser. Eftersom kostnaderna 

är delat mellan flera organisationer kan infrastrukturen bli mer robust än vad en enkel organisation 

hade haft möjlighet att ekonomiskt hantera på egen hand. Det är inte bara den initiala kostnaden 

som reduceras, men även installation och underhåll.  

Vidare förklarar Rountree och Castrillo (2014, ss 40–43) hur riskerna, i likhet med publika moln, 

handlar mest om ägandeskap, ansvar och säkerhet. Ägandeskapet är gemensamt, vilket ställer krav 

att tydliga kontrakt är formulerade för att hantera införskaffning av ny infrastruktur och/eller 

underhåll av den existerande. Dessa kontrakt bör även täcka vem som har ansvar för vad, eller om 

det är en delad IT-avdelning. Avslutningsvis finns det även en ökad säkerhetsrisk då flera anställda 

har tillgång till infrastrukturen och dess data, vilket i sin tur ökar angreppsytan och försvårare 

behandling av känsliga data. Även i förhållande till revision kan gemensamma moln vara utmanande, 

då var organisation som genomgår industrispecifika revisioner även träffar de andra aktörerna i det 

gemensamma molnet.   

2.5.4. Hybrida moln 

Hybrida moln är en inkapsling av två eller flera enskilda moln. Dessa molns distributionsmodeller kan 

vara av samma sort eller skilja sig ifrån varandra. De olika molnen i det hybrida molnet kan även 
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variera i förhållande till tjänstemodeller. Ett exempel på ett hybrid moln kan vara ett privat moln 

som tillgängliggör IaaS för legacy applikationer för organisationen samt ett publikt moln som 

tillgängliggör SaaS (Ruparelia 2016, ss 33–34).  

Rountree och Castrillo (2014, ss 45–47) spår att hybrida moln kommer att ta över som den vanligaste 

distributionsmodell allt eftersom Molntjänster mognar. Hybrida moln ger organisationer störst 

flexibilitet för att uppnå organisationens krav och digitala strategi. Rountree och Castrillo menar 

vidare att en nackdel med hybrida moln är att det är den mest komplexa distributionsmodell från ett 

tekniskt perspektiv och avvägningar bör göras per enskilt moln. Detta rekommenderas då alla 

processer eller krav inte kan appliceras till de olika miljöerna. I förhållande till integration kan 

problem uppstå om olika enskilda molnen i en inkapsling har behov för samma datakälla. För att lösa 

detta problem kan behov uppstå för att sätta upp identiska datakällor på de enskilda molnen eller 

flytta data mellan molnen, något som kan vara problematiskt i förhållande till bandbredd. Något som 

påverkas negativt av hybrida molns tekniska komplexitet är säkerheten. Var moln har sina egna 

säkerhetsrisker som bör hanteras och evalueras – samtidigt som deras sammankoppling har 

ytterligare en risk. Att säkert flytta data mellan olika molnen förutsätter att data är krypterad under 

själva transporten. Detta ställer krav på bägge ändpunkterna.  

2.6. Informationssäkerhet 

2.6.1. Risk, hot och sårbarheter 

Valacich och Schneider (2014, ss 444–445) definierar informationssäkerhet som arbetet att säkra alla 

aspekter av informationssystem (vilket inkluderar både hård- och mjukvara, nätverksutrustning och 

data) så att inget förstörs, manipuleras eller någon utomstående får tillgång. Denna definition 

inkluderar alla olika plattformar som en organisations data finns på, som till exempel telefoner eller 

laptops – men även server och lagringsenheter.  

Andress (2011, ss 10–11) beskriver hot som någon som potentiellt kan skapa problem för en 

organisation, som till exempel naturkatastrofer, kriminalitet eller cyberterrorism men innefattar 

anställda eller konsulter som gör misstag. Ett hot kan på så vis vara antropogent eller naturligt och 

vara med- eller utan bakomliggande motiv.  Sårbarheter är de svagheter som kan användas för att 

skada organisationen. De områden som kan exploateras av hot för negativt påverka och skada 

organisationen. Dessa sårbarheter kan vara en gammal version av ett specifikt operativsystem eller 

dålig kylning i ett datacenter. En sårbarhet och ett hot bildar tillsammans förutsättningarna för att en 

risk ska uppstå. En risk definieras som en fara för negativa konsekvenser samt oddsen att dessa 

konsekvenser realiseras.  

Valacich och Schneider (2014, ss 422–462) förklarar att alla organisationer måste komma till insikt 

att de ständigt är under risk och att det inte finns möjlighet att helt eliminera risk. Dessa risker 

härstammar från hot och sårbarheter. Alla organisationer har ett ansvar att arbeta behandla risk och 

sträva efter att förstå samspelet mellan hot, sårbarheter och effekt för att kunna fatta informerade 

beslut som eliminerar olika svagheter eller reducera deras negativa inverkan. Det måste finnas en 

balansgång mellan kapitalet som spenderas på att reducera risk och det värdet som organisationen 

ämnar att beskydda. Manualen Certified Information Systems Security Professional (2018, ss 20–40) 

beskriver fyra olika generella metoder hur organisationer kan behandla risk: 

• Undvika risk 
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• Acceptera risk 

• Reducera risk 

• Överföra risk.  

Att undvika risk är ett beslut som tas från ledning inom ett företag där den potentiella påverkan en 

risk medför är större än den möjliga vinsten medför, exempelvis att inte expandera företaget genom 

att öppna fler butiker eller sälja fler tjänster eller produkter.  

Att acceptera risk handlar om att inte göra några speciella tilltag, utan istället absorbera den 

potentiella påverkan. Tillfällen där detta är en bra metod är när skadan som risken är associerad 

med, eller sannolikheten att den inträffar, är väldigt liten. Det kan även vara att en potentiell vinst är 

väger tyngre än den eventuella risken.  

Vidare förklarar Certified Information Systems Security Professional (2018, ss 20–40) att möjligheten 

för att reducera risk handlar om implementering av tilltag, som till exempel brandvägg för att aktivt 

beskydda ditt system, både i förhållande till sannolikhet och möjlig påverkan. När organisationer 

reducerar risk finns det alltid restrisk kvar, och målet med att reducera risk ska inte vara att 

eliminera risk utan att sänka den till en acceptabel nivå. 

Sista metoden, att överföra risk, handlar om att någon annan extern part får absorbera risken. Detta 

kan traditionellt vara ett försäkringsbolag som betalar den finansiella påverkan risken medfört 

organisationen.   

Dessa olika metoder finns för att organisationer ska ta medvetna beslut om de risker de exponeras 

för, även om inga konkreta åtgärder görs. Exempelvis, en pizzeria vill köpa in en cykel för 50 kronor 

för att leverera pizza hem till sina kunder. De kan undvika risken att expandera de tjänster företaget 

säljer då värdet på cykeln är för högt. De kan även acceptera risken att cykeln blir stulen, eller så kan 

de köpa in ett lås till cykeln som reducerar risken. Företaget kan också försäkra cykeln så att de får 

tillbaka de 50 kronorna om cykeln skulle bli stulen. Balansgången är viktig och en analys bör göras i 

förväg för att undvika situationer där organisationer köper in ett cykellås till ett värde av 100 kronor 

när cykeln bara kostar 50 kronor (Certified Information Systems Security Professional, 2018, ss 20–

40).  

2.6.2. CIA-trekanten, underdomäner inom informationssäkerhet  

Sherman et al. (2018, ss 370–371) förklarar att det är vanligt för praktiker att dela upp 

informationssäkerhet i tre underdomäner. Dessa underdomäner är konfidentialitet, integritet och 

tillgänglighet som tillsammans bildar CIA trekanten (akronym av de engelska orden Confidentiality, 

Integrity, och Availability). Andress (2011, ss 4–7) beskriver konfidentialitet som möjligheten att 

skärma en organisations data från oönskad tillgång och kan appliceras på olika nivåer i en process. 

Integritet visar till möjligheten att förhindra att data ändras på ett oönskat sätt eller av något/någon 

som saknar behörighet, till exempel att data tas bort eller ändras. För att upprätthålla god integritet 

ska både data skyddas mot oönskad ändring, men det ska även finnas möjligheten att reversera 

ändringar från behöriga användare där resultatet av denna ändring är negativ. Tillgänglighet 

definieras som möjligheten att få tillgång till data vid behov. Att tappa tillgänglighet kan bland annat 

uppstå från att hårdvara går sönder eller att det blir strömavbrott.  
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Figur 2. CIA-Trekanten. Inspirerad av Certified Information Systems Security Professional ISC2 StudentGuide (2018, ss 199) 

2.7. Molntjänster och säkerhet 
King och Raja (2012, ss 309–310) beskriver att molntjänster ställs inför nya utmaningar i förhållande 

till bland annat delade resurser mellan organisationer, en ökad komplexitet vilket exponerar en 

större angreppsyta för hackare eller andra externa hot med illvilja eller extern kontroll av en 

molntjänst-leverantör – vilket resulterar i reducerad intern kontroll.  

Samtidigt har molntjänst-leverantören med största sannolikhet större budget för säkerhet än 

enskilda organisationer har, vilket ger dem tillgång till mer specialiserade resurser, ökade 

sårbarhetstester och konfiguration och säkerhetstester.  

2.7.1. Konfidentialitet 

King och Raja (2012, ss 309–310) beskriver hur konfidentialitet, säkerhet och lagar i relation till 

känsliga data är en av de största risker med molntjänster. Ruparelia (2016, ss. 115–116) förklarar att 

data integritet och data konfidentialitet har ett samband. 

Bose et al. (2013, ss 33) lägger vikt på konfidentialitet och integritet för molntjänster då 

organisationsdata är värdefulla resurser och om dessa skulle komma på avvägar kan detta medföra 

stora problem för organisationen.  

2.7.1.1. CLOUD act 

Blackman et al. (2018, ss. 10–15) förklarar att under 2018 skrev USA under Clarifying Lawful 

Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) som resulterade i att ett uppmärksammat ärende i högsta 

rätten mellan USA:s regering och Microsoft lades ner. Ärendet var att den amerikanska regeringen 

önskade att Microsoft skulle lämna ut data från servers i Dublin, Irland – något Microsoft vägrade 

vilket resulterade i en rättssak som varade från 2013 till 2018. En förenklad version av lagändringen 

kan beskrivas som att information kan och kommer fortfarande efterfrågas av myndigheter, men att 

omständigheterna för att efterfråga informationen som har geografisk placering i andra länder har 

blivit betydligt svårare.  
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2.7.2. Integritet 

Ruparelia (2016, ss 109–111) förklarar hur integritet evalueras efter tre kriterier som tillsammans 

kombineras för att uppnå ett säkert dataflyt mellan två, och fler resurser. Det krävs att alla 

inblandade resurser autentiseras för att säkerhetsställa identiteten hos parterna. Det krävs även att 

det medium som används för att kommunicera är säkert och skyddat från manipulering och insyn. 

Avslutningsvis bör information krypteras för att undvika tillgång från en tredjepart. 

Att kommunicera genom ett säkert medium förutsätter att medium krypteras. Den data som sänds 

genom detta medium kan också krypteras. Medium krypteras ofta genom certifikat som ger de två 

resurserna möjlighet att autentisera sig samt finna ett gemensamt krypteringsprotokoll att 

kommunicera över. Vid kryptering av data sker exempelvis kryptering hos molntjänster-leverantören 

och dekryptering på applikationsnivå, istället för på den kanal som används för att kommunicera – 

exempelvis en webbläsare eller webserver.  

Checksummor används för att validera riktigheten i data som du mottar. Riktigheten bekräftas 

genom att data behandlas med algoritmer som bildar en checksumma. Både data och checksumma 

sänds sedan till mottagare som säkerhetsställer att algoritmerna fortfarande passar för att lita på att 

den inte manipulerats innan den nått sin destination.  

2.7.3. Tillgänglighet 

Ruparelia (2016, ss 101–103) förklarar att en av egenskaperna som definierar molntjänster är dess 

breda access och tillgänglighet, men även hur tillgänglighet är en mångfasetterad säkerhetsdomän 

där flera frågor måste besvaras. En organisation som planerar att ta del av molntjänster bör ha ett 

förhållande till om en tjänst ska vara tillgänglig från olika geografiska placeringar och plattformar, 

hur organisationen ser på planerat underhåll samt en kontinuitetsplan för om molntjänster-

leverantörens oplanerade otillgänglighet. Denna kontinuitetsplan bör även hantera hur många 

timmar en organisation i värsta fall klarar sig utan sina IT-system. Organisationens kontinuitetsplan 

bör ha ett förhållande till de serviceavtal som molntjänster-leverantören har ett kontraktuellt ansvar 

att upprätthålla. Med detta menas att organisationens kontinuitetsplan inte kan garantera lägre 

planerad eller oplanerad otillgänglighet än det som Molntjänster-leverantören erbjuder i sitt 

serviceavtal och om organisationen kräver högre tillgänglighet på en eller flera tjänster så kan dessa 

inte flyttas till molnet.  

2.7.4. Branschspecifika avtal och lagstiftning 

Marinescu (2013, ss 279–281) förklarar hur känsliga data är ett komplext tema i förhållande till 

molntjänster, då länder har olika typer av sekretesslagar och det finns per idag inte en global 

konsensus hur data behandlas. King och Raja (2012, ss 309–310), Ruparelia (2016, ss 114–115) 

definierar känsliga data som all information som kan användas för att identifiera en individ. Ett 

första steg har de senaste åren slagit rot i Europa för att arbeta mot en gemensam lagstiftning i 

förhållande till känsliga data. The General Data Protection Regulation (GDPR) är ett europeiskt 

initiativ - men ett globalt avtal är ännu långt bort. GDPR ställer krav på Molntjänst-leverantörerna att 

till exempelvis persondata ska vara inom Europeiska Unionens (EU) gränser (Datainspektionen, 

2019a) och att ge privatpersoner möjligheten att ta bort data om sig själv hos företag.  

Marinescu beskriver vidare att de största orosmomenten, i förhållande till känsliga data, är relaterat 

till den begränsade möjligheten för individer att hantera personliga data, risken för oönskad tillgång 
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samt att information sprids utan samtycke. Risken för att information sprids utan samtycke, 

exempelvis om en molntjänster-leverantör, eller underleverantör, skulle sälja persondata till andra 

organisationer för att kunna placera riktade annonser, är från ett teknologiskt perspektiv svår att 

förhindra. 
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3. Resultat 
I resultatkapitlet har jag sammanställt de fem intervjuer jag haft med experter, från olika 

organisationer och roller, under uppsatsens gång. Respondenterna har i sin yrkesroll geografisk 

tillhörighet till Norge eller Sverige. Intervjuerna öppnades med att respondenterna fick förklara vilka 

anledningar de tror ligger bakom att organisationer inte tar del av molntjänster. Vidare 

strukturerades intervjuerna upp enligt CIA-trekanten och respondenterna ombads redogöra för både 

för- och nackdelar med molntjänster ur ett konfidentialitet-, integritets- och 

tillgänglighetsperspektiv. Empiri struktureras upp och presenteras under i textform, där citat har 

använts för att framhäva respondenters uppfattningar. Jag har valt att anonymisera 

respondenternas identitet men Tabell 1 ger fortfarande en kort introduktion till deras relevans och 

kompetens inom ämnet.   

Tabell 1. Intervjukandidater 

Intervjukandidat:  Yrke:  Intervjutid: Erfarenhet: 

Alpha IT-Säkerhetsexpert  50 min  
Över 20 års erfarenhet inom IT, sista åren 
huvudsakligen inom säkerhet 

Bravo Moln Arkitekt 45 min 
8 års erfarenhet med IT, sista åren 
primärt inom IT säkerhet.  

Charlie CSA resurs 65 min 
Över 15 års erfarenhet inom IT, främst 
inom säkerhet. 

Delta IT-avdelningschef 40 min 
Över 15 års erfarenhet inom IT, med 
majoritet av tiden som projektledare.  

Echo IT-driftschef 30 min 
Över 20 års erfarenhet inom IT, nästan 
uteslutande inom operativ drift. 

 

3.1. Bakomliggande faktorer som hindrar organisationer att ta del av 

molntjänster 
Nedan följer vad respondenterna anser som anledningar till att organisationer inte tar del av 

molntjänster idag.  

Alpha beskriver att det med stor sannolikhet varierar mellan offentlig och privat sektor och att hen 

främst kommer att ge sina svar utifrån en offentlig synvinkel. Med offentlig synvinkel menas att om 

inget annat specifikt anges, bör läsaren utgå från att Alpha talar om den offentliga sektorn. Alpha 

menar att det finns tre primära orsaker till att offentliga organisationer inte tar del av molntjänster. 

Det första är kunskapsbrist – att det inte finns tillräckligt med kunskap inom den egna 

organisationen att ta steget ut eller att man redan är ute i molnet med SaaS tjänster som man köper 

av leverantörer, med inte vet om det. Det andra är avtal med existerande leverantörer, där man 

kanske är fast i avtal på existerande system som förhindrar nya inköp inom samma tjänster. Den 

sista är osäkerheten om vilken information som rent juridiskt kan lagras eller behandlas i molnet.  

Bravo uttrycker att huvudgrunderna till att organisationer inte använder molntjänster är dels på 

grund av att organisationer har fungerande system idag och inte ser behov att ändra något som 

redan fungerar men dels också att molntjänster fortfarande är ett mysterium för många. Bravo ser 

det som sannolikt att organisationer tänker ”If it ain’t broke, don’t fix it” (vilket översätts till svenska 

som: ”Om något fungerar behöver du inte reparera det”) och tror det finns begränsat incitament för 
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organisationer att spendera pengar på att utveckla något som är tillpassat molnet. Samtidigt 

beskriver hen att det finns en rädsla bland praktiker att organisationens information läcks till 

allmänheten. Denna rädsla härstammar från en uppfattning att organisationer hävdar att 

information är säkrare i sitt lokala datacenter än det som finns i till exempel Amazon. 

Charlie menar att det primärt finns tre orsaker till att organisationer inte tar del av molntjänster där 

den första är en prioritering och resursfråga. Charlie beskriver det som organisationer helt enkelt 

inte har tid att migrera infrastruktur som fint fungerar som den är idag. Vidare förklarar även Charlie 

att organisationer inbillar sig vara säkrare i sina lokala datacenter än vad molntjänster kan erbjuda. 

Sista delen är i förhållande till en osäkerhet med Cloud Act, där organisationer är rädda för att 

information blir beslagtagit av amerikanska myndigheter. Denna rädsla härstammar från den 

utdragna rättegången mellan USA:s regering och Microsoft som pågick i flera år.  

Delta beskriver att i hens organisation så har molntjänster de senaste fem åren inte varit aktuellt, 

men att nu det helt nyligen börjat och bli mer accepterat. Delta förklarar att detta främst har att 

göra med utfallet i Cloud Act men även att de kommande datacenter i Norden från både Amazon 

och Azure gör molntjänster mer aktuellt. Vidare beskrivs en generell oro inom organisationen att 

känslig information ska bli tillgänglig för obehöriga när man placerar tjänster ut från det lokala, 

trygga datacentret - men att uppfattningen sakta ändras i samband med både en intern mognad och 

en generellt mer positiv uppfattning ute hos praktiker i förhållande till molntjänster.  

Echo beskriver fyra primära orsaker som hen menar påverkar organisationers val att undvika 

molntjänster. Den främsta orsaken förklarar Echo som att organisationers förutfattade meningar om 

att molnet inte är säkert, då i huvudsak i förhållande till konfidentialitet och att det inte skulle möta 

samma standard som kan bibehållas internt. Vidare beskriver Echo att det även kan ha och göra med 

bristande kunskap om molntjänster. ”Man kan och förstår det interna datacentret men inte 

nödvändigtvis molntjänster och dess infrastruktur”. I likhet med Bravo beskriver Echo även att man 

gör så som man alltid gjort, för att det fungerar. Avslutningsvis nämner Echo att molntjänsters 

kommande nordiska datacenter säkert kommer att resultera i ett ökat intresse.  

3.2. Respondenterna beskriver molntjänster och konfidentialitet ur ett 

informationsteknologiskt perspektiv 
Nedan följer vad respondenterna berättar om molntjänsters möjlighet att hantera konfidentialitet.  

Alpha beskriver hur konfidentialitet är en balansgång mellan olika typer av dataklassificeringar och 

att de bör behandlas olika i förhållande till molntjänster. Då offentlig sektor har stora mängder 

offentlig information ser Alpha inte ett problem att placera ut denna data på molntjänster men visar 

till en bristande intern klassificering av data vilket försvårar denna typ av uppdelning. Svensk 

lagstiftning begränsar idag offentliga svenska myndigheter att placera sekretessbelagd information 

på molntjänster – men att en utredning är påbörjad för att finna ut om det fortfarande är aktuellt. 

Alpha är positivt inställd till de verktyg som molntjänster ger för att förbättra bland annat 

konfidentialitet, men är fortfarande skeptisk till att placera ut all typ av information i molnet, trots 

ideala omständigheter. Alpha hänvisar till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

”Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är oftast information av militär art eller 

försvarsinformation, som till exempel hur vi ska försvara eller förhålla oss till andra länder. Denna 

typ av information hade jag inte själv lagt ut i molnet”.  
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Bravo beskriver att även om det finns en generell uppfattning bland praktiker att konfidentialitet 

bäst bevaras på lokala datacenter så finns det många verktyg ute i molntjänster som kan användas 

för att just säkra data. ”Folk tror att allt som ligger på molnet är tillgängligt för alla – något som 

självklart inte är sant! I Amazon kan man begränsa tillgång till resurser så att de kan bli tillgängliga 

bara ifrån specifika IP-adresser”. Vidare beskriver Bravo att konfidentialitet har en stark anknytning 

till tillit av leverantören. Om organisationen saknar tillit till molntjänster-leverantör så kan de inte 

vara säkra på att data inte missbrukas. Denna tillit baseras sig på avtal mellan organisation och 

leverantör men förutsätter också en transparens från leverantör att beskriva sin tekniska plattform 

och hur de hanterar bland annat kryptering och liknande åtgärder för att bevara konfidentialitet av 

kundens data.  

Charlie tror att det huvudsakligen är konfidentialitet som organisationer är oroliga över när de 

tänker på molntjänster och säkerhet, eller mer specifikt att organisationens känsliga data blir 

tillgänglig för obehöriga. Charlie beskriver att vissa molntjänstleverantörer erbjuder 

lagringskapacitet där kunden själv har kontroll över krypteringsnyckeln – vilket ökar säkerheten 

ytterligare. Detta gör till exempel att om amerikanska myndigheter knackar på till molntjänster-

leverantören och efterfrågar en organisations data så saknar leverantören nyckeln. Även om Charlie 

menar att leverantören säkert har möjlighet att få ut innehållet om de vill, så försvårar det 

processen.  

Delta förklarar att interna risk- och säkerhetsanalyser visar att om konfidentiell information hade 

kommit på avvägar så hade organisationens renommé skadats värre vid användning av molntjänster 

än vid användning av lokalt datacenter. Delta hänvisar till hur löpsedlar hade varit mer spektakulära 

när offentliga organisationer tar del av molntjänster än om det varit lokalt. Delta menar dock att 

möjligheterna för att bibehålla konfidentialitet vid bruk av molntjänster kan vara enklare, då bland 

annat krypteringslösningar är mer kostnadseffektiva.  

Echo förklarar att han själv de senaste åren ändrat uppfattning om molntjänster i förhållande till 

konfidentialitet och blivit mer positivt inställd till det. ”Jag har tidigare varit skeptisk till molntjänster, 

kanske mest på grund av att [anonymiserat] är den organisationen det är” och beskriver vidare att 

han nu ser hur molntjänster har mognat och blivit av med sina barnsjukdomar. Echo, i sin operativa 

roll, menar också att tekniskt arv har negativ inverkan på den lokala driften vilket leder till en 

degradering av säkerheten lokalt.  

3.3. Respondenterna beskriver molntjänster och tillgänglighet ur ett 

informationsteknologiskt perspektiv 
Nedan följer vad respondenternas berättar om molntjänsters möjlighet att hantera tillgänglighet.  

Alpha menar att även om stora myndigheter som polis eller pensionsmyndigheten har möjlighet att 

uppfylla god tillgänglighet så är det svårt för mindre myndigheter med ett 20-tal anställda. Här har 

molntjänster en god fördel mot traditionella, lokala datacenter då molntjänster ger redundans på 

både infrastruktur och datakällor som en del av tjänsten. Dock tar Alpha upp ett orosmoment i 

förhållande till den ”digitala rådigheten”, vilket kan översättas till myndighet över information. 

Tanken är att fortfarande ha kontroll över information när det normala inte längre är normalt – som 

exempelvis om Sverige skulle komma i krig med de länder där information lagras och behandlas. 

Alpha uttrycker denna oro med ett exempel: ”Säg att vi är i konflikt med de länder som molntjänster 



20 
 

har stora datacenter på idag, som Tyskland och Irland. Vad gör man då?”. Alpha ser möjligheter för 

att detta förbättras när datacenter öppnar i Sverige men visar också till att om alla myndigheter tar 

del av bara ett datacenter i Gävle hur detta ökar sårbarheten.  

Bravo ser både för- och nackdelar med tillgänglighet när organisationer använder sig av 

Molntjänster. Fördelen beskrivs som att en molntjänst-leverantör har nästan obegränsat med 

kapacitet tillgängligt och därmed aldrig går tom på resurser eller att alla datacenter är otillgängliga 

samtidigt. En nackdel är att du som kund inte har någon möjlighet att påverka underhåll på 

datacenter.  Bravo beskriver att Amazon meddelar sina kunder om underhåll och att det sedan är 

upp till organisationen att flytta resurserna och att dessa annars kommer att slås av i samband med 

underhållet av datacentret. Bravo beskriver detta som att ”Amazon tar inte hänsyn till om du har en 

viktig rapportering den helgen eller inte, det är upp till dig att se till att dina applikationer kan 

hantera att skruvas av och vakna upp på ett annat datacenter utan att det negativt påverkar 

organisationen”.  

Charlie beskriver hur molntjänster har en klart bättre utgångspunkt för att uppnå god tillgänglighet 

gentemot ett traditionellt, lokalt datacenter. Charlie förklarar att bland annat kommuner har till 

exempel ett ökande krav på sig att vara tillgänglig för sina medborgare, kanske främst i 

krissituationer. ”Det kan vara så att deras hemsidor används för att kommunicera ut att vattnet inte 

bör drickas eller liknande. Om hög belastning på deras hemsidor leder till att servern kraschar så är 

det ju inte bra”. Vidare beskriver Charlie att kapacitetsbrist är enkelt att hantera med hjälp av 

Molntjänster. I tillägg visar Charlie till att en molntjänst-leverantör nästan uteslutande hanterar 

redundans bättre än vad organisationer klarar att konfigurera på egen hand. ”För att uppnå 

redundans krävs inte bara dubbla servers utan det krävs dubbla datacenter, dubbla Internet 

uppkopplingar från olika telekomleverantörer olika el sällskap på de olika datacenter samt flera 

mänskliga resurser, då både en och två som är på vakt kan av olika anledningar inte plocka upp 

telefon. Charlie avslutar med att beskriva hur tillgänglighet är mycket mer kostnadseffektivt att 

uppnå med hjälp av en molnleverantör än vad det är att utföra lokalt.  

Delta ser goda fördelar för att uppnå bättre tillgänglighet med Molntjänster än vad som kan uppnås 

lokalt, främst i förhållande till ett ekonomiskt perspektiv men visar även till att komplexitet för att 

uppnå ”Cold sites” reduceras betydligt med hjälp av Molntjänster. Från ett administrativt perspektiv 

ser även Delta att översikten av utgifterna är betydligt bättre med molntjänster vilket förenklar 

samtal med ledningsgruppen. Delta ser idag dock att några system har påverkats negativt i form av 

prestanda under flytten till Office 365-paketet.  

Echo förklarar att då Molntjänsters infrastruktur har bättre förutsättningar än vad traditionell, lokal 

infrastruktur har, ger detta även en ökad tillgänglighet. Echo beskriver vidare att i förhållande till 

bland annat kylning eller strömavbrott att detta är en oro som organisationen inte längre behöver 

förhålla sig till. Molntjänster-leverantörens datacenter beskrivs som sannolikt mer moderna och 

bättre utrustade samt bemannade än vad en lokal organisation hade kunnat hantera.  

3.4. Respondenternas beskriver molntjänster och integritet ur ett 

informationsteknologiskt perspektiv 
Nedan följer vad respondenterna berättar om och deras reflektioner till molntjänsters möjlighet att 

hantera integritet.  
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Alpha säger att det är sannolikt att verktygen och förutsättningarna att helhetligt leverera goda data 

integritet är bättre vid användning av molntjänster gentemot traditionell infrastruktur. Detta 

beskrivs bland annat som hur integriteten kan verifieras via backuper eller versionshantering, som är 

enkelt att få till i molntjänster. Molntjänster ger flexibilitet att tillgångsstyra access på detaljnivå 

samt goda möjligheter att upptäcka kod eller annan typ av skadlig trafik.  

En fördel som Bravo nämner i förhållande till molntjänster är att data är tillgänglig på flera 

datacenter samtidigt och att checksum utförs för att bekräfta integritet på data. Bravo beskriver 

även möjligheter för att uppnå god loghantering med Amazon där användare endast har lästillgång 

till en förvaringsplats för loggar och menar att möjligheterna finns där och att kunderna bara 

behöver ta del av dem.  

Charlie förklarar att även om det finns teknisk skillnad i hur man uppnår integritet så är det 

begränsat hur stor skillnad det är mellan ett lokalt datacenter eller om man använder en 

molntjänster-leverantör. Charlie menar att den huvudsakliga grunden är hur organisationer väljer att 

konfigurera det.  

Delta ser ingen större risk med integritet vid användning av molntjänster än i förhållande till lokala 

datacenter. Dock ser Delta att integritet, i likhet med konfidentialitet, båda gynnas av möjligheten 

att själva ha kontroll över krypteringsnyckeln.  

Echo ser inte någon direkt ökad risk eller fördel med integritet och molntjänster. Echo förklarar 

vidare att, från ett antagonistiskt perspektiv, hur det ger lite värde att försöka manipulera data inom 

sin egen organisation då nästan all data härstammar från externa källor.  
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4. Analys 
Respondenterna beskriver flera olika bakomliggande faktorer till varför organisationer inte tar del av 

molntjänster, men det finns dock några återkommande teman. Dessa bakomliggande faktorer kan i 

stor utsträckning delas in informationssäkerhet och dess tre underdomäner integritet, 

konfidentialitet och tillgänglighet. Fyra av fem respondenter nämner rent generellt 

informationssäkerhet som en orsak till att organisationer väljer att bevara data i lokala datacenter. 

Tre av fem nämner juridiska grunder (b.la. Cloud Act), vilket kan ses som brist i konfidentialitet. Tre 

av fem yrkar även på att intern okunskap är en bidragande faktor kan leda till brist i alla tre 

säkerhetsdomäner. Både de juridiska grunderna och okunskapen bör ses som sårbarheter vilket 

utgör risker i informationssäkerhet. 

En grund som inte nödvändigtvis passar in i CIA-trekantens underdomäner är när existerande lokal 

infrastruktur fungerar som önskat. Tre av fem som beskriver att då organisationen har väl 

fungerande system internt finns det begränsat med motivation och fördelar att hämta från att flytta 

det till molnet. Denna orsak har jag valt att behandla i analysen då organisationen tar ett aktivt val 

att undvika risk för fungerande system.  

4.1. Balansen mellan existerande infrastruktur och molntjänster  
Tre respondenter beskriver att om organisationen har fungerande system på traditionell 

infrastruktur eller om existerande investeringar i lokal infrastruktur utförts kan leda till onödiga 

kostnader att flytta dessa tjänster till molnet. Det finns helt enkelt för få incentiv för organisationer 

att migrera – även om man ser att slutresultatet kunde blivit bättre. Certified Information Systems 

Security Professional (2018, ss 20–40) förklarar hur organisationer undviker risk genom där den 

potentiella påverkan en risk medför är större än den möjliga vinsten av ändringen. Organisationers 

ledning väljer att undvika risk genom att bevara den traditionella infrastrukturen och istället väntar 

till ett behov för att utöka den existerande infrastrukturen behövs.  

Som Valacich och Schneider (2014, ss 150–151) beskriver ger molntjänster mer flexibilitet att matcha 

kapacitet och behov – som illustrerat i figur 3. Om den existerande kapaciteten på ett lokalt, 

traditionellt datacenter är mindre än organisationens aktuella behov kan det vara svårt för 

organisationen att rättfärdiga att ta del av molntjänster. Istället är det mer kostnadseffektivt att ta 

del av molntjänster först när den lokala infrastrukturen inte längre kan understödja organisationens 

behov.   
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Figur 3. Att balansera kapacitet i molntjänster och traditionell infrastruktur. Inspirerad av Valacich, J. & Schneider, C. (2014, 
ss 151) 

4.2. Tillgänglighet 
Tillgänglighet definieras av Andress (2011, ss. 4–7) som möjligheten att få tillgång till data vid behov. 

Att tappa tillgänglighet kan bland annat uppstå från att hårdvara går sönder eller att det blir 

strömavbrott.  

Något som inte nämndes i intervjuerna är de olika typerna av tjänstemodeller. Rountree och 

Castrillo (2014, ss 49–88) förklarar att ansvarsfördelningen mellan de olika tjänstemodellerna skiljer 

sig i stor utsträckning. Med SaaS och PaaS ger organisationer inte bara leverantören det 

operationella ansvaret för operativsystem och applikation– men även ansvar för säkerheten. Detta 

lägger även delvis ansvaret av risk på leverantören, något som bör behandlas i avtal. Att överföra 

risk, som Valacich och Schneider (2014, ss 445) beskriver, bör inkludera vad som ligger under 

leverantörens ansvar och hur organisationen bör kompenseras om leverantören inte kan uppfylla 

kraven i kontrakten. För att säkra organisationen från risk är det viktigt att kontrakt som behandlar 

säkerhet mellan leverantör och kund i förhållande till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.  

Respondenterna fokuserade primärt på publika moln under våra intervjuer och flera respondenter 

var positiva till hur ansvaret för tillgänglighet underlättades, då molntjänst-leverantören i regel har 

bättre förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt behandla de interna kraven från en 

kontinuitetsplan. I likhet med hur tjänstemodeller som PaaS och SaaS överför risk av operativsystem 

och applikation tar molntjänst-leverantörerna ett ansvar för tillgänglighet, vilket igen ställer krav på 

tydliga servicenivåavtal.  

Kontinuitetsplaner kan vara tidskrävande och komplext att konfigurera på applikationsnivå för 

traditionell infrastruktur (Ruparelia 2016, ss 109–111). Bland respondenterna fanns det en 

konsensus att tillgänglighet är mer kostnadseffektivt och enklare att förhålla sig till med hjälp av 

molntjänster. Traditionell infrastruktur ställer omfattande krav på att planera, konfigurera och 

underhålla två eller flera datacenter – något som är enklare att göra i molnet. Organisationens 

förhållande till tillgänglighet är även mer flexibel då publika moln i regel baserar sig på en 

förbrukskostnad per månad. Detta ger organisationen möjlighet anpassa tillgänglighetskraven med 

hjälp av ett gränssnitt, istället för att vara låst till investeringar på andra datacenter.  
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4.3. Konfidentialitet 
Andress (2011, ss 4–7) beskriver konfidentialitet som möjligheten att skärma en organisations data 

från oönskad tillgång. Konfidentialitet och molntjänster är en mångfacetterad och består av allt från 

tillit till molntjänster-leverantören, felkonfiguration och juridik.  

tre av respondenterna nämner att när USA skrev under CLOUD Act (Blackman et al. 2018, ss. 10–15) 

blev molntjänster mer relevant inom den egna organisationen. De juridiska grunderna som 

respondenterna förklarar har en korrelation med den konfidentiella, samt delvis integritets, 

aspekten av säkerhet. Rädslan med CLOUD Act är grundad i organisationers rädsla att känsliga data 

når obehöriga. Dvs. organisationer är rädda för att b.la. amerikanska myndigheter ska få tillgång till 

organisationshemligheter och/eller ändra i befintliga data.  

För att organisationer ska kunna placera interna data hos en molntjänster-leverantör måste det 

finnas tillit mellan parterna, då det finns en teknisk möjlighet för molntjänster-leverantör att få 

tillgång till organisationsdata (om än i krypterad form). Det är därför viktigt att organisation och 

molntjänster-leverantör behandlar detta i avtal för att säkerhetsställa att konfidentialitet tas tillvara 

på.  

Det går även att koppla okunskapen till säkerhet då organisationer ser felkonfiguration som 

möjligheter att öppna sårbarheter i konfidentialitet, tillgänglighet och integritet. Felkonfiguration är 

något organisationer måste ha ett förhållande till oavsett om de tar del av molntjänster eller inte. 

Det kan dock argumenteras för att felkonfiguration är ett mer relevant tema för molntjänster då 

molntjänst-leverantören möjliggör publicering av tjänster tillgängligt över Internet med minimal 

ansträngning. Den lägre tidsinvesteringen för att publicera tjänster blandat med en intern okunskap 

kan därför exponera organisationer för fler sårbarheter, vilket leder till ökad risk. Samtidigt har mina 

respondenter haft en positiv inställning till molntjänster och konfidentialitet. Respondenterna 

beskriver att deras attityd är positiv då molntjänster erbjuder fler möjligheter och verktyg som 

enkelt implementerar åtgärder för att förbättra informationssäkerhet. Dessa säkerhetsåtgärder 

argumenteras för att i slutändan ge en ökad säkerhet mot vad som kan erbjudas på ett 

kostnadseffektivt sätt med traditionell, lokal infrastruktur. 

4.4. Integritet 
Andress (2011, ss 4–7) beskriver integritet som möjligheten att förhindra att data ändras på ett 

oönskat sätt eller av något/någon som saknar behörighet, till exempel att data tas bort eller ändras. 

För att upprätthålla god integritet ska både data skyddas mot oönskad ändring, men det ska även 

finnas möjligheten att reversera ändringar från behöriga användare där resultatet av denna ändring 

är negativ. 

Ruparelia (2016, ss. 115–116) förklarar att data integritet och data konfidentialitet har ett samband, 

något som även belystes av flera respondenter som beskrev att de primära sårbarheterna i 

konfidentialitet även är aktuella för integritet. Två respondenter förklarar hur molntjänster erbjuder 

b.la. förbättrade möjligheter för backup, som kan användas för att autentisera integriteten av data. 

Utöver backup behandlar varken teori- eller resultatkapitel integritet i förhållande till molntjänster i 

större utsträckning.  
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5. Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och förklara hot och möjligheter som påverkar 

säker användning av molntjänster ur ett IT-avdelningsperspektiv.  

Uppsatsen ämnar även att besvara undersökningsfrågan ”Vilka möjligheter och risker ställs 

organisationer inför när de önskar ta del av molntjänster?”  

5.1. Risker och riskreduktion med molntjänster 
Att ändra existerande infrastruktur medför alltid en risk för organisationer. Detta är speciellt sant 

där den existerande infrastruktur uppfyller de interna krav organisationen har i förhållande till 

kostnad och funktionalitet. En rekommendation till organisationer är därför att undvika risk på väl 

fungerande system. Organisationer bör dock evaluera andra applikationer eller system där 

infrastrukturen bör bytas inom en snar framtid, eller där ny funktionalitet erbjuds med hjälp av 

molntjänster. Costello och Goasduff (2019) förklarar att molntjänster växer och ersätter traditionell 

IT-infrastruktur. Leverantörer använder även olika prismodeller för traditionell infrastruktur och 

molnbaserade tjänster i ett försök att få organisationer att flytta tjänsterna till molntjänster (Gregg 

2019). Med detta i åtanke bör organisationer som har en väletablerad traditionell infrastruktur 

successivt migrera tjänster till molnet, till exempel när servers ska byta OS eller databasversion. 

Organisationer löper därför risk att stanna kvar på traditionell infrastruktur då ny funktionalitet och 

integrationer inte är en självklarhet men även att priset ökar. Samtidigt kan det medföra onödig risk 

för organisationer att flytta system från traditionell infrastruktur utan ett specifikt mål i åtanke. 

Respondenterna menar främst att konfidentialitet är orsaken till att organisationer har en oro för att 

flytta tjänster till molnet – en uppfattning som King och Raja (2012, ss 309–310) delar och beskriver 

hur konfidentialitet, säkerhet och lagar i relation till känsliga data är en av de största risker en 

organisation kan ta i samband med molntjänster. Men konfidentialitet och molntjänster är en 

mångfacetterad domän som består av allt från tillit till molntjänst-leverantören, externa hot och 

såväl nationella- som internationella lagar. För att begränsa risk bör tillit etableras mellan 

organisation och molntjänster-leverantör, något som delvis kan uppnås genom avtal mellan 

parterna. Okunskap om konfiguration av molntjänster kan även leda till fler sårbarheter vid 

felkonfiguration. För att undvika risker av felkonfiguration bör organisationer lägga resurser på att 

utbilda och informera de resurser som har utveckling och underhåll av såväl traditionell infrastruktur 

som molntjänster.  

5.2. Möjligheter som påverkar säker användning av molntjänster 
Alla typer av distributionsmodeller underlättar tillgänglighetsaspekten i jämförelse med traditionell 

infrastruktur, både från ett investeringsbehov, krav på intern kunskap samt underhåll. 

Organisationer bör dock bekräfta att de interna kraven på tillgänglighet inte är högre än vad 

servicenivåavtalen till molntjänst-leverantören erbjuder.  

Integritets aspekten av informationssäkerhet har en begränsad skillnad mellan traditionell, lokal 

infrastruktur och det molntjänst-leverantören erbjuder – även om en bland annat checksum och 

backup möjligheter är något enklare att konfigurera med hjälp av molntjänster. 

Även om respondenterna nämnde det som en primär orsak till att organisationer inte tar del av 

molntjänster idag så var alla respondenter egentligen väldigt positivt inställda till konfidentialitet i 
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molnet. Den positiva attityden härstammar från att molntjänster erbjuder ett flertal verktyg som 

både förenklar och förbättrar möjligheterna att uppnå god informationssäkerhet.   

5.3. Kunskapsbidrag och vidare forskning 
Hybrid IT-infrastruktur är ett relevant tema hos många organisationer idag. Arbetet att flytta tjänster 

till molnet är med stor sannolikhet under planläggning eller pågående för majoriteten av 

organisationer på den skandinaviska marknaden. För att uppnå lyckad, och säker migration är det av 

stor vikt att identifiera de interna krav som finns samt vilken riskaptit som organisationen har. Med 

detta menar jag att identifiera vilka möjligheter som uppstår med flytten, men även riskerna – samt 

vikten av att balansera dessa mot den budget och strategi. En utmaning som jag i min yrkesroll inom 

operativ IT-drift upptäcker är att just praktiker har svårt att helt lita på säkerheten i molnet. 

Uppsatsen kan förhoppningsvis vara ett underlag för att påbörja de förutsättningar som krävs för att 

på ett säkert och effektivt sätt ta i bruk molntjänster med en parallell lokal IT-infrastruktur. 

En rekommendation till framtida forskning är en fördjupning inom nationella- och internationella 

lagar som berör molntjänster. Försäkringskassan publicerade en vitbok (Försäkringskassan, 2019) om 

deras förhållande till molntjänster under tiden jag skrev uppsatsen, som behandlar CLOUD Act i 

större utsträckning. Deras tolkning av CLOUD Act är tillsynes negativ och skiljer sig från Brad Smiths 

(Microsofts CEO) uttalande officiella uttalande som följd av dombesultet i 2018 (Smith 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6. Källförteckning 
Andress, A. (2011). The Basics of Information security: Understanding the fundamentals of infosec in 

theory and practice. USA: Elsevier 

Berggren, C. & Lindkvist, L. (2011). Projekt: Organisation för målorientering och lärande. Lund: 

Studentlitteratur 

Blackman, J. I., Gerber, J., Bamberger, N. D., Stasinopoulos, G. V., & Amin, N. G. (2018). CLOUD Act 

Establishes Framework to Access Overseas Stored Electronic Communications. Intellectual Property & 

Technology Law Journal, 30(6), 10–15. 

Bose, R., Robert Luo, Xin, & Liu, Y. (2013). The Roles of Security and Trust: Comparing Molntjänster 

and Banking. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 30–34 

Carstensen et al. 2012. Molntjänster: Assessing the risks. United Kingdom: IT Governance Publishing.  

Chickowski, E. 2018. Cloud Security rises to top of 2019: Cybersecurity budget priorities. 

https://businessinsights.bitdefender.com/cloud-security-rises-to-top-of-2019-cybersecurity-budget-

priorities [23.09.19] 

Costello, K. Goasduff, L. 2019. Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Market Grew 

31.3% in 2018. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-29-gartner-says-

worldwide-iaas-public-cloud-services-market-grew-31point3-percent-in-2018 [21.09.2019] 

Datainspektionen. 2019a. Dataskyddsförordningens syfte och tillämpningsområde. 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-

syfte-och-tillampningsomrade/ [09.10.2019]. 

Denscome, M. 2018. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Ema, I. (2017). Sensitiv Data Migration to the Cloud. Luleå University of Technology: Department of 

Computer Science, Electrical and Space Engineering (CSEE).  

Försäkringskassan (2019). Vitbok: Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet 

och vägen framåt. https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/30cc57bd-b5cd-4e04-94cd-

1f7a02a9ae1a/vitbok.pdf?MOD=AJPERES&CVID= [14.01.2020] 

Gregg, K. 2019. Microsoft boosts Office 2019 price by 10%: The increase, set to take effect later this 

year, is likely designed to push users to move to Office 365 or Microsoft 365 subscriptions. 

https://www.computerworld.com/article/3293428/microsoft-boosts-office-2019-price-by-10.html 

[21.09.2019] 

Certified Information Systems Security Professional ISC2 StudentGuide (2018), Security and Risk 

Management, Fifth edition. ISC2 Publication. S. 20–40 

Karlstad Universitet (2019). GDPR För Studenter. https://www.kau.se/student/ar-student/it-

stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter [14.01.2020] 



28 
 

King, N. J., & Raja, V. T. (2012). Protecting the privacy and security of sensitive customer data in the 

cloud. Computer Law and Security Review: The International Journal of Technology and Practice, 

28(3), 308–319. 

Linthicum, D. 2019. How to deal with cloud complexity. Cloud complexity may be inevitable, but a 

few strategies can help keep the chaos contained. 

https://www.infoworld.com/article/3409089/how-to-deal-with-cloud-complexity.html [21.09.2019] 

Marinescu, D.C. 2013. Molntjänster: Theory and practice. USA: Elsevier 

Mell, P. Grance, T. The NIST Definition of Molntjänster. 

https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/itl/cloud/cloud-def-v15.pdf [28.09.2019] 

Microsoft Azure. 2018. What are cirtual machine scale sets? https://docs.microsoft.com/en-

us/azure/virtual-machine-scale-sets/overview [29.08.2019] 

Microsoft Azure. 2019a. Set up staging environments in Azure App Service. 

https://docs.microsoft.com/nb-no/azure/app-service/deploy-staging-slots [28.09.2019] 

Moore, S. 2017a. Gartner Says a Massive Shift to Hybrid Infrastructure Services Is Underway: By 

2020, 90 Percent of Organizations Will Adopt Hybrid Infrastructure Management. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-04-05-gartner-says-a-massive-shift-

to-hybrid-infrastructure-services-is-underway [28.09.2019] 

Moore, S. 2017b. Gartner Says Worldwide Business Intelligence and Analytics Market to Reach $18.3 

Billion in 2017. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-17-gartner-says-

worldwide-business-intelligence-and-analytics-market-to-reach-18-billion-in-2017 [29.09.2019] 

Sherman, A. T., DeLatte, D., Neary, M., Oliva, L., Phatak, D., Scheponik, T., Herman, G.L., Thompson, 

J. (2018). Cybersecurity: Exploring core concepts through six scenarios. Cryptologia, 42(4). Ss 337.  

Smith, B. (2018). The CLOUD Act is an important step forward, but now more steps need to follow. 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/04/03/the-cloud-act-is-an-important-step-forward-

but-now-more-steps-need-to-follow/ [14.01.2020] 

Sukari, S. 2018. SharePoint Online vs. file server – which one comes out on top?  

https://www.empowerit.com.au/blog/sharepoint-vs-file-server/ [21.09.2019] 

Panetta, K. 2017. As molntjänster evolves, it should move away from experimentation and towards 

enterprise-wide implementation. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-computing-

enters-its-second-decade/ [21.09.2019] 

Ruparelia, N. 2016. Molntjänster. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology 

Valacich, J. Schneider, C. 2014. Information Systems Today: Managing in the Digital World. 

Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. ss 148-153,422-462 

 

 



29 
 

7. Bilagor 

7.1. Informationsbrev (Bilaga 1) 

Informationsbrev 

Studenten skriver en uppsats med arbetstitel: Myten om det osäkra molnet: 
Framgångsfaktorer för säkert bruk av molntjänster. Syftet med kandidatuppsatsen är att 
identifiera, beskriva och förklara de olika framgångsfaktorer och risker som påverkar säker 
användning av molntjänster ur ett IT-avdelningsperspektiv. Uppsatsen ämnar stödja 
organisationer som planlägger att ta del av molntjänster, eller redan har börjat flytta ut 
tjänster. Studenten genomför kvalitativa intervjuer med praktiker inom IT från olika nivåer 
och inkluderar, men inte begränsat till, säkerhetsexperter, avdelnings- och projektledare 
samt operativ driftspersonal som också kommer att utgöra det empiriska arbetet i 
uppsatsen. Utsagor (citat) från respondenterna kommer att användas och publiceras i 
uppsatsen. 
 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer 
att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 
universitets studieregister för att sedan förstöras.  
 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, 
och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  
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7.2. Samtyckesblankett (Bilaga 2) 

Samtyckesblankett 

Studenten planlägger kvalitativa intervjuer med praktiker inom IT från olika nivåer och inkluderar 
säkerhetsexperter, avdelnings- och projektledare samt operativ driftspersonal. 
 
Nedan bekräftar jag mitt samtycke till att delta i studien med arbetstitel: 
Myten om det osäkra molnet: Framgångsfaktorer för säkert bruk av molntjänster. 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 
studien utan att ange något skäl.  
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 
lämnad information. 
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7.3. Intervjuguide (Bilaga 3) 
Säg ifrån att jag börjar spela in! 

Introduktion av mig.  

• Studerar sista terminen av programmet IT, affärssystem och projektledning på Karlstad 

Universitet  

• Skriver en C-uppsats om att säkert flytta lokal infrastruktur ut i molnet med arbetstitel 

”Myten om det osäkra molnet: Framgångsfaktorer för säkert bruk av molntjänster 

Be om en kort introduktion av respondent.  

• Erfarenhet inom branschen.  

• Erfarenhet med ämnet.  

o Praktisk erfarenhet eller teoretisk? 

Presentera syftet med uppsatsen: 

Att identifiera, beskriva och förklara de olika framgångsfaktorer och risker som påverkar säker 

användning av molntjänster ur ett IT-avdelningsperspektiv.  

Beskriv även kort CIA-treenigheten för att använda en gemensam definition och terminologi.  

Frågor: 

Vilka orsaker tror du ligger bakom att organisationer inte tar del av molntjänster idag? 

Be utveckla och specificera. Vilka under domäner?  

• Tillgänglighet 

o Fördelar ex. robusta datacenter och låg komplexitet i att konfigurera god 

tillgänglighet. 

o Nackdelar ex. Inte i kontroll av vedlikahåll.  

 

• Integritet  

o Fördelar ex. Checksum möjligheter? 

o  Nackdelar ex. mindre kontroll av alla komponenter? 

 

• Konfidensialitet 

o Fördel/nackdel: Kryptering 

o Nackdel: Högsensitiva data.  

Varför har dessa orosmoment eller risker uppstått?  

• Hur menar du man skall hantera dessa risker eller orosmoment?  

• Är de lokalt inom organisationen, eller nation eller en allmänt erkänd oro?  
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Domän Fördel Nackdel Reduktion 

Tillgänglighet       

Konfidensialitet       

Integritet       

 

 


