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Abstract 
The IT industry is constantly changing, a solution that was possible a decade ago are now 
perhaps obsolete. An alternative that recent years have grown bigger in the IT world is 
Cloud Computing. Specific parts or the entire ERP system can today be placed in a 
cloud-based service on the internet. It can lead to cost reductions compared to a 
traditional ERP system as the company does not have to spend money on their own 
servers for storage. The service is also flexible in the sense that the company can decide 
for themselves how much storage they want.  At the same time, research has shown that 
there are risks associated with cloud-based services, such as how performance is affected 
by the use of a service located on the internet instead of in-house. There is also some 
uncertainty regarding the storage of confidential information. There is a lot of 
information about the risks of using Cloud Computing services, but there is not defined 
which are the most worrying ones. It is also unclear how the ERP providers manage the 
risks of cloud-based services. The purpose of this thesis is therefore to identify the main 
risks that exist with Cloud Computing, and have ERP providers to respond to how they 
manage them. 
 
The starting point has been the existing literature and studies to create the theoretical 
framework. There is also where the main risks have been identified. Then they have been 
used as a basis to formulate the interview questions that have been used for the collection 
of empirical data. Collecting of empirical data was done during interviews with five ERP 
providers that told us how they manage risks with Cloud Computing. Responses were 
then documented to relate one answer with another to create an overall picture of how the 
risks of Cloud Computing were handled.  
 
This thesis results demonstrate that there are different services in Cloud Computing. 
Software as a Service, Platform as a Service and Infrastructure as a Service, is three 
different kinds of services in Cloud Computing. There are some safety considerations to 
take into account when handling with Cloud Computing. The safety aspects of the 
network-level, host-level and application-level. Companies can also create a service-level 
agreement when using a Cloud Computing service. The service-level agreement is a 
contract that governs what the customer and the supplier has to obligate when using and 
operating a Cloud Computing service. It has been identified five main risks of Cloud 
Computing. Privacy statement, legal requirements, access, control and storage and 
supplier dependency. During the empirical study, five ERP providers have responded to 
how they manage these risks. The way they manage the risks shows both similarities and 
differences between the ERP providers.  
 
This thesis is written in Swedish.  
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Sammanfattning 
IT-världen är under ständig förändring, en lösning som var tänkbar för tio år sedan är nu 
kanske föråldrad. Ett alternativ som de senaste åren har växt sig större inom IT-världen är 
Cloud Computing. Att lägga ut delar eller hela affärssystemet i en molnbaserad tjänst via 
internet är i dagsläget fullt möjligt. Det kan leda till kostnadsreduceringar gentemot ett 
traditionellt affärssystem då företaget inte behöver spendera pengar på egna servrar för 
lagring. Det är även flexibelt i det hänseendet att företaget kan bestämma själv hur 
mycket lagringutrymme de vill ha. Samtidigt så har forskning visat på att det finns ett 
antal risker med molnbaserade tjänster, exempelvis hur prestanda påverkas genom att 
använda sig av en tjänst placerad på internet istället för internt på företaget. Det finns 
också en osäkerhet gällande hur lagringen sker när det gäller konfidentiell information. 
Då det finns mycket information om att det upplevs risk med användande av Cloud 
Computing så finns det inte definierat vilka som är de mest oroande riskerna. Det står 
också oklart hur affärssystemleverantörer hanterar risker med molnbaserade tjänster. 
Syftet med denna uppsats är därmed att identifiera de huvudsakliga riskerna som finns 
med Cloud Computing samt att låta affärssystemleverantörer svara på hur de hanterar 
dessa risker.  
 
Utgångspunkten har varit befintlig litteratur och undersökningar för att skapa den 
teoretiska referensramen. I teorin har också de huvudsakliga riskerna med Cloud 
Computing identifierats. De har sedan använts som grund för att formulera de 
intervjufrågor som har använts för insamling av empiri. Detta har gjorts genom intervjuer 
med fem affärssystemleverantörer som har fått berätta om hur de hanterar de 
huvudsakliga riskerna med Cloud Computing. Svaren har sedan dokumenterats för att 
relatera de med varandra för att skapa en samlad bild hur risker med Cloud Computing 
hanteras. 
 
Studiens resultat visar på att det finns olika tjänster inom Cloud Computing. Software as 
a Service, Platform as a Service och Infrastructure as a Service är tre olika tjänsteformer 
som finns inom Cloud Computing. Inom Cloud Computing finns det olika 
säkerhetsaspekter att ta hänsyn till på olika nivåer. Dessa aspekter finns på nätverk-, 
värd- och applikationsnivå. Företag kan även nyttja Service-level agreement vid 
införandet av en molntjänst, vilket är ett avtal som reglerar vad kunden samt leverantören 
har för krav på sig vid användandet av en molntjänst. Det har identifierats fem 
huvudsakliga risker med Cloud Computing. Sekretess och integritet, juridiska krav, 
tillgänglighet, kontroll och lagring samt leverantörsberoende. Under den empiriska 
studien så har fem affärssystemleverantörer besvarat hur dessa risker hanteras. Sättet de 
hanterar riskerna visar på både likheter och skillnader affärssystemleverantörerna 
emellan. 
 
 
 
 
Nyckelord: Cloud Computing, molnet, molntjänster, huvudsakliga risker, 
affärssystemleverantörer  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Varje företag är unikt och en tänkbar affärssystemlösning för ett företag kan vara en 
otänkbar lösning för ett annat. Ett affärssystem i ett företag är något som binder ihop 
företagets alla delar. Att införa ett affärssystem innebär att företagets arbetssätt ändras, då 
företagets affärsprocesser kommer följa hur affärssystemet är utvecklat. (Gunnarsson & 
Lundin 2011). Därför är det viktigt att se till hur affärssystemet kan hjälpa företaget att 
bli så effektivt som möjligt. Att affärssystemet fyller den rollen hos ett företag att deras 
affärsprocesser sker optimalt. Företag kan bland annat välja mellan att köpa in ett 
standardsystem eller att skaffa ett skräddarsytt affärssystem som är, utvecklat av en 
affärssystemleverantör och individuellt anpassat för företaget. De lösningarna bygger på 
att företaget står för lagring, administration och underhåll. Det kan leda till höga 
kostnader, brist på resurser och kompetens när företagen själva måste stå för 
uppdateringarna och administration av systemet. Vid användandet av standardsystem 
måste företaget till viss del också anpassa sig till det färdiga systemet och det kan krävas 
att de måste ändra sina processer. (Askenäs 2000) 

 
Ett alternativ som på senare år har uppmärksammats, är Cloud Computing som är en 
valmöjlighet där företag kan välja att hyra in sig i en internetbaserad tjänst för att 
underlätta affärsprocesser. Cloud Computing innebär bland annat att företag kan lagra sin 
information i en så kallad molntjänst. Företaget kan också få access till sin information 
oavsett plats. Det är en tredjepartslösning där företaget inte behöver spendera pengar på 
egen hårdvara, utan företaget kan lagra sin information i molnutvecklarens servrar. Att 
hyra tjänsten innebär även att företaget själva inte behöver lägga resurser på att ansvara 
för administration, utveckling och underhåll av systemet. (Armbrust, Fox, Griffith, 
Joseph, Katz, Konwinski, Lee, Patterson, Rabkin, Stoica & Zaharia 2009).  Enligt 
Hurwitz, Bloor, Kaufman och Halper (2010) kan Cloud Computing möjliggöra att 
företaget kan lägga fokus på kärnverksamheten istället för att arbeta med att hålla IT-
infrastukturen uppdaterad. Det innebär att molnet representerar företagets IT-infrastruktur 
vilket även innefattar erbjudandet av tjänster. Cloud Computing möjliggör att företag kan 
flytta ut delar eller hela informationshanteringen till en molnbaserad tjänst. Detta innebär 
att det kan finnas en kombination av tjänster i molnet samtidigt som ett traditionellt 
affärssystem nyttjas, då funktioner i molnet kan ersätta hela eller delar av ett 
affärssystem. (Söderlind 2010) 

Inledningsvis ges en introduktion till rapportens bakgrund för att läsaren ska kunna bilda 
sig en grundläggande förståelse för ämnet och begreppen. Det fortsätter sedan med en 
forskningsöversikt som beskriver tidigare forskning och ger en kort introduktion till problem 
inom ämnet. Därefter fortsätter en problemdiskussion som sedan leder vidare till studiens 
forskningsfrågor och syfte. Slutligen presenteras även målgrupp, avgränsning, 
begreppsförklaring och disposition.  
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När ett företag väljer att hyra in sig i en molnbaserad tjänst innebär det ofta att företaget 
betalar för vilka funktioner de vill använda och att betalning sker exempelvis månadsvis. 
Vilket betyder att företag kan göra kostnadsbesparingar med denna tjänst i jämförelse 
med ett traditionellt affärssystem. Det bidrar även till att mindre företag kan nyttja denna 
tjänst, istället för att köpa in ett mer omfattande system än vad företaget behöver, till ett 
dyrare pris (Oscarsson & Blad Wallner 2011). Leverantörer har enligt Cooke (2009) 
erbjudit Cloud Computing som affärssystem sedan cirka tretton år tillbaka, men det har 
inte fått den genomslagskraft som förutspåddes. Cooke (2009)  menar även att det beror 
på att det idag finns en bättre infrastruktur och att företag har en IT-mognad som inte 
fanns förr gällande användandet av affärssystem.   

 
Armbrust et al. (2009) skildrar Software as a Service (SaaS) som ett begrepp inom IT-
världen som beskriver de tjänster som inkluderas i en molntjänst. Det är de funktioner 
som Cloud Computing levererar men inte allting som existerar i molnet. För att 
generalisera så kan det sägas att Saas är något som användaren installerar på sin egen 
dator och inte lokalt på en företagsserver. Denna tjänst driftas av ett tredjepartsföretag 
som tillhandahåller tjänsten och gör det möjligt för ett företag att logga in och använda 
den.  

 
Det finns olika typer av moln, den ena är det så kallade publika molnet som är en tjänst 
över internet och kan användas av alla som betalar för tjänsten. Ett exempel på företag 
som erbjuder sådana tjänster är Amazon och Google. Ytterligare en molntyp är det 
privata molnet och det används för att referera till specifika interna datacenter som endast 
kan nås inom ett och samma nätverk, som exempelvis används internt på ett företag. 
Företag kan även kombinera dessa två molntyper, vilket kallas för hybridmoln. Ett 
hybridmoln är en lösning där företag kan använda både ett publikt och ett privat moln. 
Hybridmolnstekniken bygger på att verksamheten har tillgång till en lagringskälla som 
endast kan nås inom företaget och en lagringskälla som kan nås publikt. (Mell & Grance 
2011) 
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1.2 Forskningsöversikt 
Inom Cloud Computing har flertalet personer kommit fram till liknande slutsatser. De 
visar på många fördelar som finns med användandet av molnbaserade tjänster, samtidigt 
som de påvisar risker. (Creeger 2009; Armbrust et.al 2009; Leavitt 2009). 

 
Payman och Petersson (2010) visar på fördelar med datalagring i molnet och hur flexibelt 
det är som tjänst. Användare kan nå företagets data oavsett om de befinner sig inom 
företagets väggar eller utanför. Andra fördelar som visats på är kostnadsreduceringar i 
jämförelse med andra typer av affärssystem. Då företag kan spara pengar på inköp av 
hårdvara och resurser, då utvecklare av molntjänsten hanterar dessa när företaget 
använder tjänsten. Payman och Peterssons (2010) forskning visar på att företag vid 
införskaffande av hårdvara har satt sig i en position där de anser att de behöver det 
senaste på marknaden och med den bästa lagringskapaciteten, vilket i efterhand har visat 
sig vara en missbedömning. Då står företag med hårdvara som inte används till fullo och 
bara kostar pengar. Detta är något som inte kan ske med användandet av Cloud 
Computing då företaget endast betalar för den kapacitet och lagring som företag 
använder.  Författarnas forskning uppvisar även mobilitet som en faktor som företag 
anser viktigt. Företag vill nå information oavsett vilken plats de befinner sig på och det är 
något som Cloud Computing erbjuder till stor grad. De menar att dagens samhälle ser 
tillgänglighet till affärssystemet som en viktig beståndsdel ur företagssynpunkt. (Payman 
& Petersson 2010) 

 
Mehmedagic och Olsson (2010) visar på säkerhetsrisker inom molnbaserade tjänster, 
dessa risker kan ha påverkan på ett företag om de väljer att använda sig av molnbaserad 
tjänst. Även Ollesdotter (2011)  menar att företag skaffar molntjänster utan att vara insatt 
i vad de innebär och hur de fungerar. Då framtidstänket är viktigt hos ett företag så 
hoppar de på första bästa tåg utan att egentligen ha någon koll på vad de införskaffar. 
Tänket att det senaste på marknaden alltid är det bästa fungerar inte alltid så bra i 
praktiken som det gör i teorin.  

 
Risker som Mehmedagic och Olsson (2010) nämner, är att om det handlar om ett företag 
som arbetar internationellt. Olika länder har olika direktiv om hur IT ska fungera, så där 
kan det uppstå problem. Det står även relativt oklart om vad som händer ifall det företag 
som hanterar molntjänsten skulle gå i konkurs. En nackdel är även att Cloud Computing 
oftast är standardiserade i utformning och kan därmed inte alltid anpassas individuellt till 
varje nytt företag menar Ollesdotter (2011). Något som Mehmedagic och Olsson (2010) 
menar är att en utvärdering av säkerhetsriskerna inom Cloud Computing bör ske för att 
sedan kunna utforma standardiserade säkerhetsbestämmelser. Den utvärderingen skulle 
exempelvis lägga vikt på hur leverantörer kan garantera säkerhet vid lagring i molnet.  
Enligt Oscarsson och Blad Wallner (2011) finns det risker med att företag måste ha 
konstant uppkoppling mot internet, för att kunna nå den information som är lagrad i 
molnet. Även deras studie visar då att företag ser risker med att vara konstant beroende 
av internettillgång.  
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1.3 Problemdiskussion  
Det finns många fördelar med Cloud Computing, men trots det finns säkerhetsrisker med 
lagring i molnet, vilket skapar en oro hos företag. (Weiss 2007), (Grossman 2009)  
 
En undersökning som Microsoft (2012) genomförde visade att 41 % av de tillfrågade 
företagen inte använde sig av någon form av molnbaserad tjänst. Samma undersökning 
visar även att 54 % av de tillfrågade inte har några planer på att börja använda Cloud 
Computing. Efter att ha tagit del av befintlig forskning så visas det att molntjänster är ett 
ses som ett bra alternativ till att lagra sin information. Dock visar Microsoft (2012) att 
molntjänster inte är så utbrett hos företag, vilket enligt Goldstein (2009) kan bero på att 
företag inte vet hur oron hanteras.  I en undersökning med IT-chefer med arbetsplatser 
runt om i Skandinavien så är det 6 av 10 chefer som visar sig tveksamma till att använda 
sig av en molnbaserad tjänst. Det beror på att de vill ha en IT-arkitektur som genom 
företaget är likartad, men också att de upplever en minskad kontroll över sitt IT-system 
om de skulle använda sig av en molnbaserad tjänst. (Wallström 2010) 
 
Att lagra information i molnet är en stor risk enligt Magnusson (2010) som visar att 
tjänsterna i molnet är sårbara. Magnusson (2010) menar att risker med molnbaserade 
tjänster har ökat. Det finns mycket information om att det finns risker med Cloud 
Computing, men inte vilka som anses som de mest oroande. Det kan inte till 100 procents 
säkerhet garanteras att information som lagras i en molnbaserad tjänst inte sprids vidare 
till något annan källa menar Ollesdotter (2011). I och med att det finns brister i 
säkerheten med Cloud Computing är det troligt att företag inte vill ta risken att 
informationen kan hamna i fel händer. Samtidigt som användandet av molnbaserade 
tjänster och affärssystem i molnet förväntas öka enligt Cantu (2011), så visar en 
undersökning gjord av Microsoft (2012) att många företag väljer bort användandet av 
funktioner i molnet på grund av risker som finns.  
 
De senaste åren har Cloud Computing växt betydligt i IT-världen och det är inte enbart 
fördelar som uppmärksammats. Då fler och fler företag lägger sin information i molnet 
växer även oron kring hur säker miljön är och hur riskerna hanteras (Binning 2009). 
Enligt Engfors (2011) är det fler än 4 av 10 företag som trots lagring av information i en 
molnbaserad tjänst, fortfarande inte litar på att affärssystemleverantören kan garantera 
säkerheten. 
 
Educause center for applied research (ECAR) gjorde en studie där de ställde frågor till 
företag om Cloud Computing som en alternativ IT-lösning, i jämförelse mot traditionella 
affärssystem. Där ansåg flertalet företag att anledningen till att de inte använde sig av en 
molnbaserad tjänst var att affärssystemleverantörer inte visade på hur de hanterar säker 
lagring av information (Goldstein 2009). Oscarsson och Blad Wallner (2011) ger förslag 
på fortsatt forskning i sin uppsats och menar att det råder brist på information om hur 
affärssystemleverantörer hanterar risker med Cloud Computing och att det är ett 
intressant forskningsområde.  
 
Ett problem är att användningen av molntjänster förutspås att öka samtidigt som IT-
chefer på företag ställer sig tveksamma till användandet. Dessutom påvisas att oron kring 
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risker är en orsak till att tjänster i molnet inte prioriteras. Att det finns brist i information 
om hur affärssystemleverantörer hanterar risk är en möjlig faktor till att användandet inte 
är utbrett. Enligt Goldstein (2009) så anser företag att det inte finns tillräcklig information 
om hur risk hanteras. Därför finns det ett intresse att skapa förståelse för hur 
affärssystemleverantörer hanterar risker. Då det har påvisats att företag anser att det inte 
finns tillräcklig information hur affärssystemleverantörer hanterar risker innebär det att 
det är ett relevant ämne att forska om.  

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån problemdiskussionen har det framkommit att det finns risker med Cloud 
Computing och att företag känner oro kring dessa. Med grund i att företag vill skapa en 
förståelse för hur risker hanteras, är det därför av intresse att ta reda på hur 
affärssystemleverantörer som tillhandahåller både affärssystem och molnbaserade tjänster 
hanterar riskerna. Det som företag ser som ett problem är bristen på information om hur 
affärssystemleverantörer hanterar risk, vilket innebär att följade huvudfråga har 
framkommit:  
 
Huvudfråga: 
Hur hanterar affärssystemleverantörer de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing? 
 
För att kunna besvara studiens huvudfråga behöver begreppet hantering definieras. 
Hantering avser att affärssystemleverantörer på något sätt behandlar risker genom att 
antingen försöka åtgärda, minimera eller anse att risken inte är något större hot. Vilket 
innebär att om risken inte ses som ett hot, eventuellt inte hanteras. Hantering i detta fall 
avser därför affärssystemleverantörernas ställningstagande till risker. 
 
För att ta reda på hur de huvudsakliga riskerna hanteras behövs en kunskap i vilka 
riskerna är, varför den första delfrågan har formulerats. För att kunna ta fram de 
huvudsakliga riskerna med Cloud Computing så behövs det besvaras vad Cloud 
Computing är samt vilka säkerhetsaspekter det finns med Cloud Computing. Vilket 
innebär att följade tre delfrågor har formulerats:  
Delfrågor:  

1. Vilka är de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing?  
2. Vad är Cloud Computing och vad finns det för tjänster?   
3. Vilka säkerhetsaspekter finns det med Cloud Computing?   

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur affärssystemleverantörer 
hanterar de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing och vilka dessa huvudsakliga 
risker är. Detta för att det finns lite information om vad företag ser som de huvudsakliga 
riskerna och hur dessa hanteras av affärssystemleverantörer. De identifierade riskerna 
kommer ligga till grund för att låta affärssystemleverantörer svara på hur de hanterar 
dessa.  
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1.6 Målgrupp 
Uppsatsens målgrupp är de som idag använder sig av molnbaserade tjänster eller de som 
har funderingar på det. Resultatet kan även vara intressant för konsulter som arbetar inom 
IT-branschen som levererar affärssystem och molnbaserade tjänster. Uppsatsen riktar sig 
även till de med ett intresse för Cloud Computing, vilka kan vara studenter eller forskare.  
 

1.7 Avgränsning 
För att kunna besvara frågeställningen så har avgränsningar behövts göra. Cloud 
Computing är ett brett område och det skulle inte vara möjligt att täcka alla delar inom 
ämnet i denna studie. Då frågeställningen bygger på risker med molnbaserade tjänster, så 
har rapporten fokuserat på affärssystemleverantörens perspektiv och hur risker hanteras 
av dem.  
 
Begreppet affärssystem behandlas i uppsatsen då det ger läsaren en förståelse för de 
tjänster som finns i molnet och att de kan ersätta delar i ett traditionellt affärssystem. 
Uppsatsen bygger alltså inte på affärssystem i molnet utan snarare tjänster i molnet som 
delvis kan ersätta funktioner i ett affärssystem. I studien så har även centrala begrepp 
inom Cloud Computing presenterats för att läsaren ska kunna skapa en förståelse för 
ämnet och hur begreppen används i denna rapport. 
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1.8 Begreppsförklaring  
För att läsaren ska kunna skapa en förståelse för begrepp som förekommer i uppsatsen 
listas de nedan med en sammanfattande förklaring.  
 
Affärssystemleverantör 
Begreppet affärssystemleverantör syftar till de leverantörer som erbjuder affärssystem 
och tjänster i molnet.   
 
Användare 
I uppsatsen syftar begreppet användare till de företag eller kunder som använder sig av 
någon molnbaserad tjänst.  
 
Autentisering 
Autentisering innebär att det sker en kontroll av äkthet. Det sker genom att användaren i 
ett system identifierar sig genom exempelvis ett inloggningsnamn och ett lösenord. 
(Computer Sweden 2012)  
 
CRM  
Begreppet står för Customer Relationship Management och syftar till hantering av 
relationen mellan företag och kund. Hanteringen sker ofta via IT-stöd som kan kallas 
CRM-system. (Magnusson & Olsson 2005)  
 
Företag 
Ett företag producerar varor eller tjänster och är ett samspel mellan resurser, både 
mänskliga och materiella. Ett företag kan använda någon form av affärssystem för att 
effektivisera sina affärsprocesser. När begreppet företag benämns i uppsatsen syftar det 
även till att de kan vara både användare eller potentiella användare av molnbaserade 
tjänster. Detta för att skilja de företag som använder molntjänster med de företag som 
levererar molntjänsterna. (Nationalencyklopedin 2012)  
 
Hosting 
Begreppet hosting är ett ord som är hämtat från engelskan och inom IT syftar till att ett 
företag står för förvaltning och tillgänglighet åt ett annat företag.  
(Computer Sweden 2012)  
 
ISO 27001 
Är en standard som reglerar kraven för genomförande, drift, underhåll och 
dokumentation gällande informationssäkerhet inom företagens affärsrisker. Standarden 
upprättar krav på hur hantering och genomförandet av säkerhetskontroller anpassas till 
företags specifika behov.  
(International Organization for Standardization (ISO) 2012) 
 
In-house  
Begreppet in-house är ett ord som är hämtat från engelskan och syftar till att företag 
hanterar och driftar sina egna IT-funktioner och har en IT-avdelning internt på företaget. 
(Karlsen och Löfstedt 2011)  
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Kund 
En kund i denna studie är en användare av en molnbaserad tjänst som erhåller tjänsten 
från en affärssystemleverantör eller utvecklare. Både företag, kommuner och landsting är 
kunder. 
 
Utvecklare 
Rapportens definition av utvecklare är de som utvecklar en molnbaserad tjänst, 
exempelvis Google, Amazon, Microsoft och Salesforce.  
 

1.9 Disposition 
För att skapa tydlighet och få en snabb överblick över studiens struktur presenteras därför 
ett upplägg nedan.  
 
Kapitel 1 – Inledning 
Inledningsvis ges en introduktion till studiens bakgrundsbeskrivning för att läsaren ska 
bilda sig en grundläggande förståelse för ämnet och varför det är av intresse att studera 
det. Även uppsatsens målgrupp, problemdiskussion, frågeställning och syfte presenteras.  
 
Kapitel 2 – Metod 
I metodkapitlet redogörs metodval, uppsatsens utformning, avgränsning och urval. Även 
tillvägagångssätt för datainsamling, analysmetod och utvärderingsmetod presenteras i 
detta kapitel.  
 
Kapitel 3 – Teori 
I teorikapitlet presenteras relevant teori för ämnet och syftar att ge en förståelse för 
uppsatsens ämne.  
 
Kapitel 4 – Empiri 
Kapitlet presenterar den empiriska studien baserat på vad varje intervjuperson har sagt i 
de genomförda intervjuerna.  
 
Kapitel 5 – Analys och diskussion 
Kapitlet presenterar analys genomförd på det teoretiska och empiriska materialet. Den 
empiriska analysen bygger på en relatering kring intervjupersonernas svar för att kunna få 
fram likheter och skillnader företagen i mellan. Diskussionen baseras på fördjupning för 
att underlätta att forma slutsatser.   
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Kapitel 6 – Slutsats  
Kapitlet presenterar resultat som har erhållits ur den teoretiska och empiriska 
insamlingen, analysen och diskussionen. Detta kapitel ger ett svar på forskningsfrågorna.  
 
Kapitel 7 – Utvärdering  
Kapitlet behandlar utvärdering av studiens metodval, kvalité, bidrag och slutligen 
presenteras även förslag på fortsatt forskning.  
 
Kapitel 8 – Källförteckning 
Studiens använda källor presenteras.   
 
Bilagor  
Avslutningsvis finns uppsatsens bilagor presenterade med intervjufrågorna som har 
använts.  
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2 Metod 

2.1 Studiens design 
Studien går ut på att skapa en förståelse för hur affärssystemleverantörer hanterar 
huvudsakliga risker med Cloud Computing samt att identifiera vilka dessa risker är. 
Därmed kommer begrepp att presenteras för att läsaren ska kunna skapa en förståelse för 
vad Cloud Computing innebär. Rapporten bygger på förståelse för det teoretiska och 
empiriska materialet, vilket innebär att det även har gjorts en tolkning av det empiriska 
materialet.  

2.2 Forskningsansats  
För att kunna tolka och förstå det som intervjupersonerna pratar om behövdes en kunskap 
inom området Cloud Computing. Den har erhållits genom att studera och tolka tidigare 
forskning och teoretiskt material. När forskare tolkar och förstår textens mening används 
ett hermeneutiskt förhållningssätt. (Bryman 2010) Det hermeneutiska synsättet har 
använts under studien då den bygger till stor del på tolkning och förståelse av ett 
fenomen.  
 
Vid insamling av data i en vetenskaplig undersökning så finns det olika sätt att gå tillväga 
på. Induktiv ansats innebär att grunden ligger i de observationer som görs och att de ska 
leda fram till den teoretiska sammanställningen. Varav deduktiv ansats innebär att den 
teori som sammanställts ska styra de observationer som ska göras. Det går inte att dra en 
direkt linje som skiljer dessa ansatser åt eftersom det alltid kommer finnas delar av en 
deduktiv ansats i en induktiv ansats och vice versa. Den teoretiska sammanställningen i 
en induktiv ansats kan även leda till att nya observationer genomförs, vilket i sin tur 
bildar indirekt en deduktiv ansats (Bryman 2010). Studiens första skede var att samla in 
teori för att kunna skapa en teoretisk kunskap inom ämnet och för att ta reda på vilka de 
huvudsakliga riskerna med Cloud Computing är. Efter att det teoretiska underlaget var 
sammanställt fanns det tillräckligt med kunskap för att formulera frågeställningar för 
intervjuerna. Ett argument till att det deduktiva arbetssättet har använts är att teori är 
grund till den empiriska insamlingen.  
 
Uppsatsen bygger därmed på att tolka och skapa en förståelse för hur 
affärssystemleverantörer hanterar huvudsakliga risker med Cloud Computing. För att 
skapa förståelse för social verklighet är en kvalitativ ansats ett passande tillvägagångssätt 
vilket är ett argument till varför den kvalitativa forskningsansatsen har valts. När fokus 
ligger på att skapa denna förståelse används en kunskapsteoretisk utgångspunkt. (Bryman 

Detta kapitel behandlar den forskningsansats som har använts i denna studie. 
tillvägagångssätt som skett för att samla in och sammanställa teori och empiri som kommer 
ligga till grund för forskningsarbetet. Vi presenterar avgränsning, insamlingsmetod och 
vald metod för att analysera den insamlande informationen samt metod över hur studien 
presenteras. Även vald utvärderingsmetod finns beskrivet i detta kapitel.  
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2010). För att skapa en förståelse och tolka intervjupersonernas svar så har intervjuer 
genomförts. Utefter tolkningar som gjorts har analys kring intervjupersonernas svar 
kunnat relateras och placerats i ett sammanhang för att kunna skapa en samlad bild hur 
affärssystemleverantörer hanterar de huvudsakliga riskerna.  
 
Den kvalitativa forskningen är ett tillvägagångssätt där all insamlad data från exempelvis 
intervjuer eller företagsdokument analyseras utan att hänsyn tas till den numeriska data.  
Till skillnad från den kvantitativa forskningen där numerisk data bearbetas så använder 
sig kvalitativ forskningsansats av informationen som huvudsakligen är insamlad via 
intervjuer eller case studies. Då studien inte syftar till att mäta numeriska värden är 
ytterligare ett argument till att den kvalitativa ansatsen har använts. (Oates 2006)  

2.3 Avgränsning och urval 
I uppsatsens startskede samlades relevanta artiklar och litteratur in, det för att ge en 
inblick i ämnet. När artiklar och litteratur studerades, så dokumenterades det som var 
mest relevant för frågeställningen. Bryman (2010) menar att ett målstyrt urval är när det 
exempelvis görs ett urval bland dokument, som kan hjälpa till att besvara frågeställningen 
på bästa sätt. I studien så har det teoretiska materialet samlats in och ett urval har gjorts 
för att besvara frågeställningen. För att besvara delfråga två och tre så har litteratur och 
artiklar granskats. För att besvara delfråga ett så har en del teori grundats i redan 
genomförda undersökningar om vilka risker som företag ser med tjänster i molnet. Den 
teoretiska undersökningen visade att företag ser en större oro med vissa risker än andra. 
Riskerna har förekommit i flertalet undersökningar och visats sig vara de som företagen 
ser som mest oroande. Dessa risker behandlas vidare i rapporten som huvudsakliga. 
Riskerna har sedan används för att skapa intervjufrågor för att kunna besvara hur 
affärssystemleverantörer hanterar de huvudsakliga riskerna. I kapitel 3.7 har det 
redovisats vilka som har ansetts som de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing.  
 
Metoden som valts att genomföras i uppsatsen bygger på ett icke sannolikhetsurval där 
generaliseringar inte kommer ske utan där den empiriska insamlingen bygger på 
kvalitativa intervjuer. När urval sker på ett icke slumpmässigt sätt finns det olika tekniker 
som kan förekomma. Bryman (2010) beskriver bekvämlighetsurvalet som ett urval där 
personer som är tillgängliga för forskaren samt är villiga att ställa upp används för 
studien. Av tio affärssystemleverantörer som har valts ut och kontaktats har fem stycken 
visat intresse och varit tillgängliga och använts i studien. Det innebär att ett 
bekvämlighetsurval har tillämpats. De som visat intresse har ansett att de kan bidra med 
relevant information till uppsatsens ämne och har därmed valts ut. Urvalet började med 
att välja ut ett antal affärssystemleverantörer som erbjuder molnbaserade tjänster. Ett 
annat urvalskriterium för en affärssystemleverantör var att de skulle vara etablerade 
nationellt eller internationellt. Personerna som kontaktades hos affärssystemleverantören 
var tvungen att uppfylla vissa kriterier för att en intervju skulle vara aktuell. För att kunna 
bidra med den relevans och kunskap som behövdes för att kunna besvara 
frågeställningen, så skulle intervjupersonerna arbeta dagligen med Cloud Computing eller 
ha stor kunskap inom området. De skulle också vara tillgängliga inom en radie på 15 mil 
för direkta intervjuer. Anledningen till att vi avgränsade till 15 mil är att inom den radien 
ligger bland annat Göteborg. Där finns den kunskap som behövs för att besvara 
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frågeställningen. Bryman (2010) beskriver telefonintervju som ett alternativ till direkt 
intervju och att gränsen för en effektiv intervju vid telefonsamtal är 20-25 minuter. Då 
intervjutiden var estimerad att ta längre tid än 30 minuter så har telefonintervjuer valts 
bort.  

2.4 Insamlingsmetod  

2.4.1 Litteraturstudie  
Då den teoretiska referensramen är en grund för att besvara frågeställningen så är det av 
vikt att insamling av teori till denna sker på ett bra sätt. För att besvara delfråga två och 
tre så har primärdata använts. Det innebär att informationen har samlats in på egenhand. 
(Bryman 2010). För att besvara delfråga ett så har det vid insamling valts att använda 
sekundärdata eftersom det ska ligga till grund för den empiriska datainsamlingen. 
Sekundärdata är information som är insamlat av andra forskare och författare. (Bryman 
2010) 

 
För att kunna besvara frågeställningarna på ett bra sätt så har insamling av teoretiskt 
material skett genom att studera relevant litteratur och vetenskaplig teori. För att samla in 
sådan teori så har sökverktyget Google Scholar använts. Även Summon, vilket är 
Högskolan i Borås databas, har varit till hjälp för insamling av vetenskaplig teori och 
befintlig forskning. Internetbaserade tidskrifter har använts för att få en aktuell bild av 
ämnet. Internetbaserade undersökningar samt litteratur har studerats och ligger till grund 
för den teoretiska kunskapen kring Cloud Computing. Det har sedan nyttjats för att kunna 
besvara studiens delfrågor. Vid insamlandet av material från undersökningar som tidigare 
har gjorts har sekundärdata använts. Det för att de redan befintliga undersökningarna 
visar på den information som var viktigt för studien. Enligt Bryman (2010) är detta ett bra 
sätt att gå tillväga då data inte behöver samlas in på nytt.   
 
Det teoretiska materialet har analyserats på ett sätt där källor har lästs igenom på ett 
noggrant sätt flertalet gånger för att skapa en förståelse för innebörden och fånga textens 
verkliga betydelse. Relevans handlar om att förstå att det som är skrivet är något som 
kommer att behandlas i uppsatsen och att det är skrivet inom en rimlig tidsram som 
fortfarande är aktuellt för rapporten. Då en källa som behandlar Cloud Computing är 
skriven för ett tiotal år sedan kan ha förändrats. Bryman (2010) 

2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer ska fortgå på ett sätt som resulterar i att ett svar erhålls i hur istället för varför. 
Den som intervjuar ska sträva efter att förstå intervjupersonens tankesätt och synpunkter. 
Dessa intervjuer är en svår balansgång mellan att verkligen lyssna på intervjuobjektet och 
inte ta allting för givet. En bra kvalitativ intervju kommer åt verkligheten istället för 
berättelsen där fokus ligger på hur personen tänker, handlar och resonerar till skillnad 
från det narrativa perspektivet där berättelsen sätts i fokus. (Trost 1997)  
 
Det finns etiska aspekter inom forskning som bör tas hänsyn till, vilket också gäller om 
intervjuer används i studien. Syftet med forskningen ska förklaras för alla deltagare och 
de ska även ha möjlighet att välja om de vill vara anonyma i studien. (Bryman 2010)  
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För att samla in empirisk data har öppna intervjuer genomförts enskilt med 
intervjupersonerna. Den teoretiska referensramen ligger till grund för hur 
intervjufrågorna har formulerats. Undersökningen består av semistrukturerade 
intervjufrågor där personerna som intervjuas har stor frihet att forma svaren som de vill 
för att sedan kunna tolkas. Enligt Bryman (2010) innebär en semistrukturerad intervju att 
det kan användas förutbestämda frågor med hjälp av en intervjuguide men frågorna 
behöver inte ställas i ordning. Även ytterligare frågor kan tillkomma för att ha 
möjligheten att följa upp vissa svar. Vid intervjuerna har därför intervjufrågornas ordning 
varierats beroende på hur respondenten svarat. Detta för att låta respondenten i så stor 
mån som möjligt tala fritt om ämnet. Enligt Bryman och Bell (2011) är detta sätt att 
intervjua flexibelt och vikten ligger på att respondenten förstår frågorna och syftet.  För 
att undvika att påverka respondenternas svar har inte ledande frågor använts, därav har ja 
och nej frågor uteslutits. Intervjufrågorna som ställts redovisas i bilaga 1.  
 
Alla intervjuer har spelats in men även anteckningar har förts, för att samla och 
dokumentera egna tankar som uppkom under intervjun. Bryman (2010) menar att vid en 
kvalitativ intervju är det av fördel att spela in då det underlättar att vid ett senare tillfälle 
återigen kunna lyssna igenom intervjun. För att skapa en förståelse för det 
intervjupersonerna pratar om har inspelningarna lyssnats igenom och transkriberats. Då 
inspelning användes var det möjligt att lyssna igenom materialet ytterligare några gånger 
för att få en så korrekt återberättelse som möjligt. Transkriberingen av intervjuerna 
startades direkt, för att minnet från intervjun inte skulle falla i glömska. Efter att 
transkriberingarna var genomförda kategoriserades och reducerades data för att få med 
den mest relevanta informationen för att besvara forskningsfrågan och för att uppnå en 
bättre kontroll över det empiriska materialet. Jacobsen (2002) beskriver att reducering av 
data sker för att få en överblick över all insamlad information. Det för att senare kunna 
förmedla i analysen det som hittats i den empiriska insamlingen. Arbetet med analysen 
har sedermera påbörjats direkt efter att transkribering var genomförd, eftersom den 
empiriska sammanställningen fortfarande fanns i färskt minne.   

2.5 Analysmetod 
För att analysera det insamlade materialet så har en kvalitativ dataanalys använts.  Oates 
(2006) beskriver en kvalitativ dataanalys där den insamlade informationen ska läsas 
igenom för att skapa en allmän uppfattning om vad intervjupersonerna har sagt. Därefter 
ska texten reduceras med fokus att ta ut data som är intressant för att besvara 
frågeställningen. Jacobsen (2002) beskriver att reducering av data sker för att få en 
överblick över all insamlad information. Det för att senare kunna förmedla i analysen det 
som hittats i den empiriska och teoretiska insamlingen. Oates (2006) berättar att 
forskaren fortsättningsvis ska kategorisera det material som har reducerats för att kunna 
hjälpa till att besvara frågeställningen. Bryman (2010) beskriver att i en kvalitativ 
dataanalys så är ett tillvägagångssätt att se likheter och skillnader intervjupersoner 
emellan angående ett berört tema. 
 
För att analysera det teoretiska och empiriska materialet så har en jämförande analys 
genomförts. Den behandlar affärssystemleverantörers syn kring Cloud Computing, 
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tjänster inom Cloud Computing samt säkerhetsaspekter inom Cloud Computing, i 
jämförelse till teorin. Det har gjort för att kunna ge en förståelse hur teorin ställer sig 
gentemot den empiriska insamlingen. För att kunna dra slutsatser hur 
affärssystemleverantörer hanterar de huvudsakliga riskerna så har det skett en relatering, 
för att kunna se likheter och skillnader samt få fram en helhet över hur riskerna hanteras. 
En jämförande analys valdes för att kunna relatera intervjupersonernas svar till varandra 
samt att kunna besvara forskningsfrågan. För att analysera det empiriska materialet så har 
sedermera tillvägagångssättet varit att relatera intervjupersonernas svar sinsemellan. 
Analysen påbörjades med att strukturera det teoretiska och empiriska materialet för att 
kunna jämföra teorin med empirin, det för att ge en förståelse kring delfråga två och tre. 
Den fortsatte sedermera med att använda det strukturerade empiriska materialet för att 
kunna få en tydlig bild över den information som intervjupersonerna har delat med sig. 
Därefter delades det reducerade data in i kategorier utefter de huvudsakliga risker som 
har identifierats. Sedan har en relatering gjorts för att få en samlad bild över hur riskerna 
hanteras företagen emellan och för att underlätta vid formandet av slutsatser. Den 
avslutas sedan med en diskussion angående analysen och frågeställningen för att kunna 
forma en slutsats. Diskussionens syfte är också att försöka ge en djupare bild av hur 
affärssystemleverantörer förhåller sig till frågeställningen. 

2.6 Utvärderingsmetod 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som kan användas inom en kvalitativ 
forskningsansats. De utgör mått för hur forskare kan bedöma hur deras forskning är 
relevant ur reliabilitets- och validitetssynpunkt. Det finns motstridigheter inom den 
kvalitativa forskningen där en del forskare anser att det inte går att anpassa reliabilitet och 
validitet till den kvalitativa forskningen, eftersom en kvalitativ studie inte fångar den 
sociala verkligheten. I denna rapport så har dock teorier och begrepp bearbetats med en 
tanke om att den sociala verkligheten går att fånga, eftersom det anses att vid den 
empiriska insamlingen så fångas en verklig bild. Därför kan forskare som anser sig fånga 
den sociala verkligheten tillämpa reliabilitet och validitet som utvärderingsmetod, vilket 
har gjorts i denna studie. För att utvärdera studiens bidrag så används generaliserbarhet 
som en utvärderingsmetod. Generaliserbarhet innebär hur en studies resultat kan 
användas av andra som inte har deltagit i studien. Bryman (2010).   

2.6.1 Reliabilitet  
Bryman (2010) delar upp reliabilitet i interna och externa faktorer. Den externa 
reliabiliteten behandlar hur forskare kan återskapa och upprepa en befintlig 
undersökning. I en kvalitativ forskningsansats är det svårt att få ut exakt samma svar vid 
två olika tillfällen. Beroende på intervjupersonens situation vid tillfället intervjun sker så 
kan olika svar erhållas från intervjufrågor. Intern reliabilitet visar på hur forskare i ett 
team bedömer och tolkar data på ett och samma sätt.  

2.6.2 Validitet 
Bryman (2010) delar även in validitet i interna och externa faktorer. Intern validitet 
innebär att forskarens undersökningar ska ha en relevant koppling till den teori som 
framställs. Extern validitet syftar på hur resultaten av en undersökning kan ge svar på hur 
det fungerar i andra sociala miljöer. 
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2.6.3 Generaliserbarhet  
Bryman (2010) beskriver generaliseringar som hur en studies resultat kan generaliseras 
och användas över flera grupper eller företag. Generaliserbarheten för denna studie kan 
därför värderas genom att resultatet kan användas av andra som inte deltagit i 
intervjuerna och berör olika typer av molntjänster. 

2.7 Presentationsmetod 
Då en kvalitativ forskningsansats har anpassats i studien så kommer presentation ske i 
textuell form. Vidare kommer även tabeller att presenteras för att skapa en tydlig bild för 
läsaren över hur riskerna behandlas av affärssystemleverantörer.  
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3 Teori 

3.1 Inledning till teori 
Kapitel 3.2 och kapitel 3.3 kommer att ligga till grund för att besvara studiens andra 
forskningsfråga. Vidare kommer kapitel 3.4 vara underlag för att besvara den tredje 
delfrågan, slutligen ska kapitel 3.5 besvara delfrågan som berör vilka de huvudsakliga 
riskerna med Cloud Computing är.  
 
För att förtydliga vilka delfrågor som berörs av vilka delfrågor har nedanstående modell 
formats:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Beskriver kopplingen hur ämnesområdena besvarar delfrågorna 

3.2 Cloud Computing 
Begreppet Cloud Computing är en idé som har funnits i flertalet år men det är först de 
senaste åren som det fått sitt stora genomslag. Cloud Computing på svenska brukar 
benämnas som molntjänst och syftar till de programvaror som istället för att vara lokalt 
installerade på företaget, är tillgängliga via internet. Cloud Computing består av både 
applikationer som kan erhållas genom tjänster över internet men även hårdvara och 
mjukvara som finns i stora datacenter (Armbrust et.al 2009). 
 
Cloud Computing möjliggör att användare kan få tillgång till program, lagring och 
bearbetning av data genom tjänster som kan nås via internet. Användarna kan få tillgång 
till data som är nödvändig genom olika typer av enheter så som stationära eller bärbara 
datorer, smartphones eller surfplattor om internet finns tillgängligt. Molnbaserade tjänster 

Detta kapitel beskriver centrala begrepp inom Cloud Computing, informationssäkerhet och 
säkerhetsaspekter med Cloud Computing. Det för att läsaren ska kunna skapa en förståelse 
för ämnet och begrepp som använd i studien. Kapitlet behandlar även vilka de huvudsakliga 
riskerna inom Cloud Computing är, vilket ligger till grund för den empiriska studien.  

Kapitel 
3.5 

Kapitel 
3.2 

Kapitel 
3.3 

Kapitel 
3.4 

1. Vilka är de huvudsakliga 
riskerna 

med Cloud Computing?

2. Vad är Cloud Computing 
och vad finns det för tjänster?

3. Vilka säkerhetsaspekter
finns det med Cloud 

Computing?  
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baseras på vilket behov användarna har snarare än att erhålla en speciell typ av 
programvara. (Leavitt 2009) 
 
Cloud Computing medför att användare betalar för den kapacitet som de använder då 
molnet är dynamiskt skalbart. Vilket betyder att användaren kan utnyttja och betalar 
endast för de funktioner som har använts. Genom att hyra tjänsten från en 
affärssystemleverantör behövs ingen investering av dataresurser eller underhåll och drift.  
Användaren betalar månadsvis för de funktioner som används i molnet och det är även 
avgörande hur många personer som använt dessa. Beroende på hur stor användningen är 
kommer kostnaderna att variera därefter.  (Barnatt 2010) 

3.2.1 Molntyper 
Det finns olika typer av datormoln, den vanligaste är den typ som finns över internet och 
kallas för publikt moln. (Söderlind 2010)  
Ett publikt moln är en tredjepartslösing och kännetecknas av att det ägs och driftas av ett 
annat företag. Data finns lokaliserat i stora datacenter där olika företag delar på 
resurserna där de är tilldelade egen virtuell datakapacitet. Privata moln är en annan 
molntyp som ägs och driftas av en molnutvecklare, det som skiljer är att det är till för ett 
specifikt företag. Det är uppbyggt på samma sätt som det publika molnet med undantag 
att resurserna finns på företagets interna nätverk. Det privata molnet möjliggör att ett 
företag kan maximera användningen av resurser än vad som är möjligt vid traditionella 
IT-system. En kombination av privata och publika moln kallas för hybridmoln och dessa 
kan skaffas för att tillgodose ett företags speciella behov. Figuren nedan beskriver ett 
hybridmolns sammansättning. (Hugos & Hulitzky 2011) 
 

 
 
Figur 2: Figuren inspirerad från Söderlind (2010) beskriver hur olika molntyper är uppbyggda  
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Ett hybridmoln innebär att det finns möjlighet att kontrollera alla resurser via ett centralt 
gränssnitt. (Söderlind 2010). Om det finns ett behov av att kombinera ett företags publika 
moln med affärssystemet som finns i det privata molnet är hybridmolnet en lösning. 
(Hugos & Hulitzky 2011) Hybridmoln möjliggör att det kan skapas ett effektivt enskilt 
moln genom att kombinera privata och publika moln. Fördelar med hybridmolnet är att 
det kan organiseras som ett enda moln, från en plats och vid samma tid. Detta innebär att 
en organisation har möjlighet att utnyttja det bästa verktyget för olika processer beroende 
på vad som behövs. Vid större omfattande affärssystem som finns i molnet är hybridmoln 
vanligast.  (Marks & Lozano 2010)  

3.2.2 Affärssystem i molnet  
Affärssystem definieras som ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd som 
på engelska kallas för Enterprise Resource Planning, vilket även på svenska brukar 
benämnas som ERP-system. (Magnusson & Olsson 2005). Att i stort sätt alla företag är 
beroende av någon form av affärssystem är ingen nyhet. Ett affärssystem är stora och 
komplexa informationssystem som ska stödja företags huvudsakliga verksamhet. 
Begreppet bygger på att informationssystem kan göra det möjligt att förse ett företags 
transaktions och informationsbehov (Ekman 2004). Sedan 1960-talet har det varit känt att 
för att kunna bedriva en verksamhet, där information utnyttjas i olika affärsprocesser, är 
ett affärssystem en nödvändig förutsättning. Det var först under 1970-talet som stora 
företag börja integrera sina fristående system och involvera IT i verksamheten som de 
första affärssystemen blev till (Hedman, Nilsson & Westelius 2009). 
 
Att använda sig av Cloud Computing som affärssystem är inte det vanligaste alternativet 
på marknaden, men är det som är mest nytänkande och får mest fokus. (Hayes 2008) 
Tanken med att erhålla sitt affärssystem i molnet är att företag inte behöver administrera 
sina system själva och funktioner i molnet kan lätt anpassas efter specifika krav. Företag 
slipper även stora investeringskostnader som medförs vid traditionella affärssystem. 
Wallström (2011) 

3.3 Tjänster inom Cloud Computing  
Ett företag kan använda sig av Cloud Computing på olika nivåer. Från en enstaka tjänst 
till att ha hela sin IT-infrastruktur som en molntjänst. Dessa nivåer brukar delas upp i tre 
steg: Software as a Service, Platform as a Service och Infrastructure as a Service.  

3.3.1 Software as a Service 
Software as a Service (SaaS) bygger på idén att ett företag hyr eller prenumererar på en 
mjukvarutjänst. Exempelvis en e-postklient såsom Google Mail eller Hotmail. Hugos och 
Hulitzky (2011) förklarar att tjänsten är driven av ett tredjeparts-företag som förmedlar 
denna till olika personer och företag via internet. Tredjeparts-företaget hanterar också all 
uppdatering och underhåll av tjänsten, vilket gör att kunden i sin tur inte behöver tänka på 
det. Företag kan på det sättet spara in pengar på att inte behöva köpa in tjänsten själv med 
licenskostnader som den största kostnaden, då det kan dra iväg till stora summor om 
flertalet användare ska använda sig av samma tjänst på olika datorer. Innebörden med 
SaaS är då istället att företaget inte äger tjänsten utan hyr in sig på tjänsten vilket leder till 
att de inte behöver tänka på antalet licenser de behöver köpa in, utan endast på 



 

- 19 - 
 

prenumerationskostnaden och hur mycket de använder sig av tjänsten. Vepuri och 
Rahman (2011) nämner också fördelen med SaaS att ett företag inte behöver ha en egen 
IT-infrastruktur för att använda sig av en tjänst via SaaS. Det kan också erhållas via ett 
tredjeparts-företag och på det sättet behöver inte företag lägga ut stora summor på att 
köpa in hårdvara till en sådan infrastruktur. Vidare berättar Vepuri och Rahman (2011) 
att en stor fördel vid nyttjande av SaaS är att det enda som egentligen krävs är en 
internetanslutning för att få access till tjänsten. 
 
SaaS i sig kan delas upp i två olika kategorier. Enligt Velte, Velte och Elsenpeter (2010) 
så benämns tjänster som Line of business services eller Customer-oriented services då 
Line of business services behandlar applikationer och tjänster som riktar sig mot företag 
och som ska underlätta i affärsprocesser. Exempelvis Supply Chain Management-
applikationer eller kundrelationsapplikationer. Varav Customer-oriented services hanterar 
de tjänster som mer är inriktade mot allmänheten och till stor del går runt med hjälp av 
reklamintäkter. Här är ett exempel diverse olika mailtjänster. Det finns inte enbart 
fördelar med SaaS och då främst ur ett leverantörssynsätt. Det är inte alltid lätt att som 
leverantör utveckla en applikation som ska vara kompatibel med ett stort antal användare. 
Det kräver mycket prestanda av tjänsten och det är något utvecklarna måste ta hänsyn till 
då de inte från början vet hur många företag och användare tjänsten kommer ha. Det 
krävs också i många fall mycket av en leverantör av mjukvara som har huvudfokus att 
leverera mjukvara, till att samtidigt arbeta på ett sätt som erbjuder företag en 
prenumerationstjänst. Risken är att det inte läggs tillräckligt mycket kraft på kundservice 
då de tidigare till stor del hanterar teknisk innovation och har den jargongen inom 
företaget. (Velte et.al 2010) 

3.3.2 Platform as a Service 
Platform as a Service (PaaS) är en annan tjänstetyp inom Cloud Computing. Skillnaden 
mot SaaS är att här kan företag hyra in sig på en plattform och därmed utveckla egna 
applikationer. Enligt Vepuri och Rahman (2011) så kan företag med hjälp av PaaS styra 
helt deras egna applikationer och var de är installerade, dock fortfarande utan access till 
IT-infrastrukturen. På det sättet har företaget full kontroll över de applikationer som 
används och de betalar fortfarande endast för det de använder. Nackdelen med detta är att 
det finns en risk att företaget stänger in sig själva och på det sättet blockerar ut 
leverantörer att uppdatera andra applikationer som företaget själv inte driver. 
 
Om ett företag använder sig av PaaS så kan kostnadsreduceringar uppstå. Hugos och 
Hulitzky (2011) beskriver att ett företag kan bli mer effektivt och flexibelt om de väljer 
att använda sig av en virtuell server via internet istället för att köpa in en egen server till 
företaget. Då de virtuella servrarnas prestanda och lagringsutrymme ständigt kan utökas 
eller minskas så använder företaget enbart det utrymme de behöver. De klarar även av att 
driva olika typer av operativsystem såsom Windows eller Linux. 

3.3.3 Infrastructure as a Service 
Den tredje tjänstetypen som brukar nämnas inom Cloud Computing är Infrastructure as a 
Service (IaaS). Vilket innebär att ett företag kan hyra ett komplett datacenter utan att de 
behöver ha en egen IT-infrastruktur eller en egen IT-administration. Andersen och Melin 
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(2012) säger att i detta datacenter så kan exempelvis nätverk och servrar hanteras själv av 
företaget utan att de fysiskt finns på företaget. Precis som innan med PaaS och SaaS så är 
den enda direkta kostnaden den som uppstår av den volym företaget använder sig av. 
Användandet sker alltså dynamiskt och därefter kommer kostnaden. Denna lösning är 
enligt Hugos och Hulitzky(2011) en bra lösning då företaget själva styr över sin IT-
infrastruktur utan att det måste kosta pengar i elkostnader och liknande. De kan helt 
eliminera den kostnad som uppstår för servrar som bara står och gör ingenting och istället 
lägga de pengarna på andra saker.   

3.4 Säkerhetsaspekter inom Cloud Computing 

3.4.1 Informationssäkerhet  
Informationssäkerhet syftar till att skydda värdefull och känslig information i olika 
former för att garantera företagens säkerhet. Det finns tre principer för 
informationssäkerhet vilka är; Confidentiality, Integrity och Availability (C.I.A) På 
svenska benämns begreppen tillgänglighet, sekretess och integritet och är de som 
innefattar informationssäkerhet. (Mitrović 2005) 

Tillgänglighet 
Begreppet syftar till att ha pålitlig och ständig och tillgång till information för behöriga 
användare. (Mitrović 2005)  

Sekretess   
Sekretess handlar om att hålla viktigt information hemlig så de inte kan nås av obehöriga. 
Att inte avslöja datainnehållet är viktigt oavsett om det är avsiktigt eller inte. Sekretess 
handlar även om vilken säkerhetsnivå det ska vara på data, exempelvis om den ska vara 
krypterad. (Mitrović 2005) Ett exempel kan vara att offerter endast ska kunna läsas av 
den som offerten är avsedd till och på det sättet hållas borta från konkurrenten.  
(Mitrović 2009)  

Integritet  
Begreppet integritet benämns ibland som riktighet och syftar till att förhindra att 
information och resurser har ändrats och att data är konsistent och fullständig. (Oscarson 
2001) Integritet syftar även till att förhindra ottillåtna förändringar som gjort av behöriga 
personer. (Mitrović 2005) 
 
Inom Cloud Computing finns det olika säkerhetsnivåer, ur en säkerhetssynpunkt är det 
viktigt att kontroll finns på alla nivåer. De olika huvudgripande nivåerna är nätverksnivå, 
värdnivå och applikationsnivå. (Mather, Kumaraswamy & Latif 2009) 

3.4.2 Säkerhetsnivåer inom Cloud Computing 
Mather et.al (2009) beskriver att användandet av molntjänster genererar en relativt ny 
modell och då det är viktigt att vara noga med säkerheten på alla nivåer. De olika 
nivåerna som är viktiga att ta hänsyn till är nätverksnivå, värdnivå och applikationsnivå.  
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Nätverksnivå 
När säkerheten beaktas i infrastrukturen är det viktigt ta hänsyn till vissa faktorer och att 
skilja på publika och privata moln. Privata moln kommer inte kunna utsättas för några 
attacker eller vara sårbara och risker gällande nätverkets struktur är nästintill obefintlig. 
När publika moln används finns dock ett större behov av säkerhetskrav gällande 
nätverksstrukturen. Det är viktigt att se till att den egna nätverkstrukturen fungerar likväl 
som att integrationen med molnleverantörens nätverk fungerar. Att ta hänsyn till 
sekretess och integritet är viktigt för att säkerhetsställa data som hanteras över nätet 
mellan användare och molnutvecklare. Om data tidigare har funnits i det privata molnet 
och sedan flyttas över till det publika för ett delat offentligt nätverk är detta en riskfaktor. 
(Mather et.al 2009)   
 
Att det finns fullständig åtkomstkontroll, som innefattar behörighet och befogenheter, till 
alla resurser som används hos molnleverantören är viktigt. I och med att 
internetuppkoppling bör finnas vid tjänster via det publika molnet så gäller det att det 
finns ständig åtkomst till internet för att komma åt de resurser som används inom 
företaget. Oavsett om Iaas, Paas eller Saas används som servicemodell kommer risker 
gällande nätverk finnas. Det som är av mer betydelse är om publika, privata eller 
hybridlösningar används i molnet. (Mather et.al 2009)   

Värdnivå 
När säkerhet beaktas i värdnivån är servicemodeller något som bör tas hänsyn till. Hot 
kring virtualisering, exempelvis att virtuella datorer försvinner, systemkonfiguration och 
hot kring behörighetskontroll är något som finns i molnet. En molnutvecklare 
offentliggör inte information gällande dess värdplattform, operativsystem då hackare kan 
nå informationen för att tränga sig in i molntjänsten. Beroende på att det finns olika typer 
av servicemodeller finns det olika risker och faktorer att ta hänsyn till. Hur säkerheten 
kring tjänsterna SaaS och Paas hanteras kan vara oklart för kunder beroende på om det är 
molntjänstleverantören som är ansvarig eller inte. För att en kund ska kunna 
säkerhetsställa att en säker hantering kan kunden kräva att leverantören ska förhålla sig 
till ett sekrettesavtal eller exempelvis ISO 27001. (Mather et.al 2009)    
 
Om en kund däremot använder sig av IaaS som tjänst är det kunden som är 
huvudansvarig för att säkra värddatorn i molnet. Mjukvaran som ger en möjlighet att 
skapa virtuella miljöer är av stor vikt att hållas säkert. Molntjänstleverantören är den enda 
som har tillgång till mjukvaran om det är en publik tjänst. Det virtuella operativsystemet 
som i en publik miljö måste skyddas kan göras med exempelvis hjälp av brandväggar, 
behörighetskontroll, kryptering och en stark autentisering. (Mather et.al 2009)    

Applikationsnivå 
Säkerheten i mjukvaran är kritisk och bör därför att noga behandlas. Att säkerhetsställa 
att standarder och praxis finns vid implementering av applikationer i molnplattform är ett 
krav. Säkerhet inom applikationsnivån berör allt från applikationer som används av 
enskilda användare till applikationer som används av miljontals som exempelvis e-
handelsapplikationer. Hackers kan utnyttja om det finns någon sårbarhet och sitter inne 
med både kunskap och verktyg för att komma åt känslig information. Det har därför blivit 
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allt vanligare att nyttja en kombination av skalskyddad säkerhet och nätverksbaserade 
åtkomstkontroller. (Mather et.al 2009)    
 
Kunder som använder någon form av molnbaserade tjänster är ansvariga för att en säker 
internetuppkoppling används. Vilket även innebär att datorns mjukvara måste skyddas 
med exempelvis brandväggar och antivirusprogram. För att uppnå en fullständig säkerhet 
i molnet är det av vikt att kunden har en säker internetuppkoppling. Vem av leverantören 
och kunden som ansvarar för säkerheten är något som bör regleras i avtal. (Mather et.al 
2009)   

3.4.3 Service-level agreement  
Hur tjänsten ska levereras och vad som ska ingå definieras i ett service-level agreement 
(SLA) som erhålles från affärssystemleverantören eller molnutvecklaren. Hugos och 
Hulitzky (2011) förklarar att service-level agreement är en definition av vad som tjänsten 
innehåller och vilka specifikationer den har, förutom det så definierar den också vad för 
krav som leverantör och kund har på sig vid användandet av tjänsten. Denna 
överenskommelse är till fördel både för leverantör och kund då det är ett juridiskt 
bindande dokument ifall problem skulle uppstå. Huvudsyftet med dokumentet är att det 
är en säkerhet för både kund och leverantör om det uppkommer dispyter vad det gäller 
hantering av servicenivån. Om överenskommelsen är skapad på ett bra sätt så ska det 
förhindra vissa komplikationer att uppstå innan de gör skada på leverantör eller kund 
(Hugos & Hulitzky 2011).  
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3.5 Huvudsakliga risker med Cloud Computing  
De fördelar som finns med att använda sig av molnbaserade tjänster börjar allt fler 
företag ta till sig. Att risker uppmärksammas skapar en oro och osäkerhet kring tjänsten. 
Detta innebär att företag är försiktigt och väntar med att skaffa molnbaserade tjänster tills 
andra företag har anammat idén. (Leavitt 2009) 
 
En undersökning gjord av Ponemon Institute (2011) visar att det finns skilda 
uppfattningar mellan affärssystemleverantörer och användare angående vilka som bär 
ansvar för säkerheten. Undersökningen visar att över hälften av de tillfrågade 
affärssystemleverantörerna menar att det är användaren som ansvarar för säkerheten i 
molnet samtidigt som en tredjedel av de tillfrågade användarna anser att det är 
affärssystemleverantörens ansvar. Att det finns vissa tveksamheter till vem som är 
ansvarig är en uppenbar risk. Barnatt (2010) menar att det är naturligt att det finns oro 
kring Cloud Computing och att ingen kan säga att molnbaserade tjänster är 
hundraprocentigt säkert.  
 
Som nämnt i kapitel 2.3 så har ett målstyrt urval gjorts för att få fram de huvudsakliga 
riskerna med Cloud Computing. Utefter den litteratur och de undersökningar som har 
gjorts så introduceras nedanstående risker behandlas som huvudsakliga. 

3.5.1 Säkerhetsrisker 
Sekretess och integritet  
Att information skickas över internet är en säkerhetsrisk med molnbaserade tjänster, 
ytterligare en säkerhetsrisk är hur lagringen sker och hanteras av leverantören. 
(Kandukuri, Paturi & Rakshit 2009).  
Att lagra applikationer och data där företag inte längre har kontroll över informationen 
anser företag vara en stor risk. Om infrastrukturen delas mellan flertalet företag, som sker 
i publika moln, ökar risken för obehörig åtkomst av information. (Open Cloud Manifesto 
2009)   
År 2009 genomförde International Data Corporation en undersökning med hundratals IT- 
och företagschefer om vad företagen ansåg vara mest riskfyllt i molnet. Resultatet visar 
att 88 % av företagen ansåg sig vara mest oroande över obehörig åtkomst till information 
som lagrats i molnet. (Gens 2009)  
 
En undersökning gjord av Avanade visar att 29 % av de förfrågade är skeptiska till att 
använda sig av molnbaserade tjänster då de anser att säkerheten är bristfällig. Samma 
undersökning visar att 14 % av de tillfrågade inte har några planer på att använda 
molnbaserade tjänster.  (Söderlind 2010) 
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Tillgänglighet 
En osäkerhet som användare ser, är det att alltid ha tillgång till information när och var 
som helst den behövs. Undersökningen gjord av IDC visar att 83 % av de tillfrågade 
upplever en risk med prestanda och tillgänglighet. (Gens 2009). Användandet av 
molnbaserade tjänster i det publika och hybridmolnet förutsätter att det finns tillgång till 
internet. Om internetuppkopplingen skulle sluta fungera eller problem uppstår med 
molnföretagets servrar är åtkomsten till informationen omöjlig. (Appel 2011). Att 
användare förväntar sig att ha ständig åtkomst till alla tjänster som finns i molnet. Även 
om en leverantör lagrar information i flertalet olika datacenter i olika länder finns 
fortfarande risken med att något oförutsett kan hända och slå ut hela datacenter. 
(Armbrust et.al 2009)   
 
Kontroll  
Då all lagring av information är outsourcad och hanteras utanför företagets väggar bidrar 
det till en viss risk. Företaget har inte längre någon fysisk kontroll på data. Det bidrar 
även till osäkerhet var informationen finns lagrad och i vilket land. (Kandukuri et.al 
2009) Om det finns data som behöver särskild åtkomstkontroll är det av vikt att 
kostnaden står i proportion till värdet på informationen. (Krutz & Vines 2010). Enligt 
Bjärvall och Ståhl (2011) anser användare att inte veta var data finns och vem som har 
tillgång till den leder till minskad kontroll, vilket ses som en risk.  

3.5.2 Juridiska risker 
Användandet av en molntjänst ställer vissa krav på hur lagring av personuppgifter får ske, 
den måste vara reglerad på ett sådant sätt att den uppfyller de kriterier som 
personuppgiftslagen ställer. Ett företag som funderar på att använda sig av en eller flera 
molntjänster och har som tanke att exempelvis lagra ett kundregister, måste veta om att 
oavsett vem som behandlar personuppgifterna så är det i slutändan företaget som har det 
yttersta ansvaret. Molnleverantören och dess underleverantörer är endast ansvariga för 
lagringen, inte på vilket sätt den är lagrad, var den är lagrad eller om lagringen följer alla 
de regler och lagar som finns, exempelvis personuppgiftslagen. De är endast så kallade 
personuppgiftsbiträden. Problem som ofta uppstår i detta läge är att molnleverantören har 
ett standardiserat avtal som är svårt att individualisera för en potentiell kund. På det sättet 
kan en potentiell kund få kompromissa i avtalet på en del punkter för att få igenom andra 
punkter som måste finnas för att uppfylla lagars krav. (Datainspektionen 2011) 
 
Andra risker som finns vid påskrivning av avtal om det inte är kontrollerat är att det finns 
en risk att molnleverantören i ett senare skede kommer att använda personuppgifterna på 
ett annat sätt än vad det var tänkt från början. Till exempel att molnleverantören 
vidarebefordrar data till ett så kallat tredjepartsland som är utanför EU:s gränser. I det 
fallet kan dataöverföringen bryta mot personuppgiftslagen om regler för det specifika 
landet inte regleras i lagen. En annan risk är att lagring av personuppgifter inte är 
omfattade av säkerhetsåtgärder så att obehöriga kan få access till denna. De krav som kan 
ge komplikationer gentemot sekretesslagen är också en risk om dessa inte justeras in i 
avtalet. (Datainspektionen 2011) 
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Vid lagring av personuppgifter i molnet så blir molnleverantören ett 
personuppgiftsbiträde. Det innebär inte att de blir ansvariga för personuppgifterna utan 
bara att de håller i personuppgifterna åt ett företag. Vid upprättande av ett 
personuppgiftsbiträde så ska ett specifikt avtal skrivas, om detta inte görs så kan flertalet 
komplikationer uppstå:  
 

• Molnleverantören kan avsäga sig ansvar när det gäller att lagring ska vara justerad 
enligt svensk lagstiftning.  

• De har inget ansvar för att uppgifterna är lagrade med bra säkerhetsåtgärd. 
• Bestämmelser om hur personuppgifterna får hanteras, som i normalfall bestäms 

av personuppgiftsansvarig, finns inte. 
• Det kan inte ske någon uppföljning om personuppgiftsbiträdet följer de regler och 

restriktioner som finns eller kontrollera om någon med obehörig access har fått 
tillgång till data. 

När det gäller lagring av mer känslig information som ett brottsregister så kräver 
datainspektionen extra säker lagring med bland annat en behörighetskontroll som ska 
anpassas till informationen. Om ett avtal inte reglerar hur den lagringen sker så kan 
juridiska problem uppstå. (Datainspektionen 2011)  
 
Som nämnt tidigare så använder sig ofta molntjänstleverantörer av standardavtal som är 
anpassade till just deras tjänst. Detta avtal brukar vara format så att leverantören ska 
kunna dra fördelar vid olika tillfällen. Ibland kan det även stå med krav som enligt avtal 
ska lösas efter att kontraktet är påskrivet. (Cloud Sweden 2011) 
 
En blivande kund ska vara underfund med är att ansvarsbegränsning kan ställa till med 
problem. Vem har ansvar för om det exempelvis skulle försvinna data. Justeringen av 
ansvar kan ses som en balansgång där för mycket ansvar till leverantören kan i slutändan 
kosta mycket pengar, vice versa om kund har mycket ansvar så kan leverantör i sin tur 
bara glida undan och undvika problem som har uppstått. Det är också viktigt att se över 
alla skador, direkta som indirekta. Då indirekta skador till en början kan vara svåra att 
urskilja, men när de väl slår till kan kosta kunden mycket pengar. Ett exempel på en 
indirekt skada skulle kunna vara förlorade intäkter om deras kundregister skulle försvinna 
i molnet. (Cloud Sweden 2011)  
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Äganderätt 
Det finns en risk med vem som äger data när den väl är lagrad i en molntjänst, om det är 
användaren eller affärssystemleverantören. I många fall så vet användare av Cloud 
Computing inte om vad det gäller för säkerhetsföreskrifter och vilka problem som kan 
uppstå. Det kan i efterhand slå till mot användaren om den får reda på att dess 
information har använts till någonting annat än lagring. Det kan också bidra till dilemman 
för andra molntjänster då det är enkelt att generalisera olika molntjänster. Om det uppstår 
problem med en molntjänst, vad säger att det inte kan uppstå samma problem med andra 
liknande tjänster. I en studie som Pew Internet och American Life gjorde år 2008 så 
meddelas att 80 % av användarna av en Cloud Computing-tjänst skulle känna oro om 
foton eller annan typ av data skulle användas av leverantören på någon annat sätt än 
lagring. 68 % skulle inte uppskatta om deras personliga information användes av 
leverantören i syfte att anpassa reklam, personligt för användaren. Och 63 % av 
användarna skulle inte tycka om att leverantören fortfarande lagrade data efter att 
användaren hade tagit bort den. (Velte et.al 2010) 
 
Det finns en problematik med vad som händer då användare av en molntjänst vill byta till 
en annan tjänst hos ett konkurrerande företag, om informationen följer med i flytten. Eller 
om data kan gå förlorad om betalningar för tjänsten uteblir. (Heyes 2008) 

3.5.3 Beroende  
Leverantörsberoende  
En av riskerna att lagra i molnet är att det kan vara svårt att flytta dem till en annan 
leverantörs moln senare eller orsaka svårigheter om företag vill flytta tillbaka till 
traditionella affärssystem. (Olofsson 2010) Undersökningen som IDC gjorde genom Gens 
(2009) visar även på att användare ser brister på standarder som en risk. Drygt 80 % av 
de tillfrågade anser att standarder som berör integration med övriga IT-funktioner i 
verksamheten är bristfällig.  
 
Enligt Olofsson (2010) är det inte säkert att lagra data och tjänster i ett moln och enkelt 
kunna föra över det till ett annat moln senare. Att leverantörer erbjuder liknande tjänster 
men lösningarna är helt olika varandra skapar oroligheter i avsaknaden på standarder. Att 
användare blir beroende av affärssystemleverantören är en risk som många 
uppmärksammat. 
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3.6 Sammanfattning av teori 
Nedan följer en sammanfattning om det som presenterats i kapitlet. För att öka 
tydligheten om vilket ämnesområde som berör vilken delfråga så kopplas därför 
ämnesområdena till varje delfråga.  

3.6.1 Vad är Cloud Computing och vad finns det för tjänster?   
Cloud Computing syftar enligt Armbrust et.al (kapitel 3.2) till programvaror som finns 
tillgängliga över internet, till skillnad mot de programvaror som installeras lokalt på 
företag. Cloud Computing kan bestå av både applikationer, hårdvara och mjukvara och 
gör det möjligt för användare att få tillgång till program genom tjänster via internet.   
 
Det finns olika sätt att använda molntjänster då det finns olika typer av moln. Den 
vanligaste typen beskriver Söderling (kapitel 3.2.1) som ett publikt moln. Det publika 
molnet finns tillgängligt över internet och driftas och ägs av ett tredjepartsföretag. 
Information lagras i stora datacenter där olika företag delar på alla resurser som finns.  
 
Ett alternativ till det är det privata molnet som Hugos och Hulitzky (kapitel 3.2.1) 
beskriver. Det privata molnet fungerar likt det publika molnet men skillnaden är att alla 
resurser finns lokalt på företagets interna nätverk. Detta innebär att företag kan utnyttja 
alla resurser utan att behöva dela med andra företag.  
 
Det finns en möjlighet att kombinera det publika molnet med det privata vilket enligt 
Hugos och Hulitzky (kapitel 3.2.1) kallas för en hybridlösning. Om ett företag använder 
sig av ett publikt moln och det finns ett behov av att kombinera tjänster i molnet med 
företagets affärssystem i det privata molnet är hybridmolnet en lösning. Hybridmolnet 
kombineras av två olika typer av moln men organiseras som ett vilket innebär att företag 
kan nyttja de verktygen som behövs för att bedriva verksamhet.  
 
Samtidigt som det finns olika typer av moln finns det även olika nivåer att använda sig av 
en molntjänst. Software as a Service (SaaS) beskriver Hugos och Hulitzky (kapitel 3.3.1) 
som en applikation som kan användas över internet utan att behöva installera tjänsten 
lokalt på företagets datorer.  
 
Hugos och Hulitzky (kapitel 3.3.2) beskriver att ett annat alternativ är Platform as a 
Service (PaaS) där företag kan hyra en plattform för att sedan ha friheten att kunna 
utveckla egna applikationer. Plattformen innebär att företag kan själva få kontroll över de 
applikationer som finns men företagen har inte någon tillgång till plattformens 
infrastruktur.  
 
Hugos och Hulitzky (kapitel 3.3.3) beskriver den tredje tjänstetypen som heter 
Infrastructure as a Service (IaaS). Denna tjänstetyp innebär att företag har en möjlighet 
att hyra ett helt datacenter. Detta innebär att företag inte behöver ha en egen infrastruktur 
och kan eliminera kostnader för en intern IT-administration då detta inte behövs. 
Nätverks och servrar som används av företaget kan helt kontrolleras av dem utan att de 
fysiskt finns i företaget. Hugos och Hulitzky (kapitel 3.3.3) beskriver detta som en 



 

- 28 - 
 

lösning där företaget själva styr över infrastrukturen samtidigt som det genererar 
kostnadsbesparingar.  

3.6.2 Vilka säkerhetsaspekter finns det med Cloud Computing?   
Vid beaktning av infrastrukturen hos företag måste vissa olika nivåer att tas hänsyn till 
och enligt Mather et.al (kapitel 3.4.2) finns det huvudsakligen tre olika nivåer. Beroende 
på om det är ett publikt, privat eller att hybridmoln så finns det olika behov för vardera. 
Dock finns det alltid olika hot oavsett vilken typ av molntjänst som används.  
 
När det gäller värdnivån finns det risker att beakta då det kan finnas hot som berör 
behörighetskontroll i en molntjänst. Enligt Mather et.al (kapitel 3.4.2) är det viktigt att 
leverantören förhåller sig till ett sekretessavtal eller exempelvis ISO 27002 för att kunna 
säkerhetsställa för kunden att hanteringen av informationen sker på ett korrekt sätt.  
 
Vad Mather et.al även beskriver (kapitel 3.4.2) är att säkerheten som berör mjukvaran i 
applikationsnivån behöver behandlas med stor noggrannhet. Något att ta beakta är att det 
finns standarder när applikationerna installeras samtidigt som det finns åtkomstkontroller 
och kombinerat skalskydd.  
 
Som Hulitzky (kapitel 3.4.3) beskriver finns det ett såkallat Service-level agreement 
(SLA) vilket innehåller en definition av vad molntjänsten innehåller. Det innebär även att 
vilka krav som leverantören och kunden har på sig finns specificerade vid användandet 
av tjänsten. SLA bidrar därför till säkerhet för både kund och leverantör om oenigheter 
skulle uppstå.  

3.6.3 Vilka är de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing?  
Rakshit et. al (kapitel3.5.1) menar att det finns en risk med sekretes och integritet då 
information skickas över internet. Samtidigt påvisar undersökningar att risk kring 
sekretess är angeläget då 88 % av företagen ser en risk med sekretess och integritet i 
molnet enligt Gens (kapitel 3.5.1). Liknande resultat uppnås i samma undersökning där 
företag ser en stor risk med tillgängligheten till molntjänsten. Detta då det enligt Appel 
(kapitel 3.5.1) behövs ständig internettillgång för att tjänsten ska vara nåbar.  
 
Ytterligare något som framkommer är att användare av molntjänsten ser en risk med att 
användarna inte känner en fysisk kontroll på informationen längre. Vilket Kandukuri et.al 
(kapitel 3.5.1) beskriver som en bidragande faktor till den ökade oron.  
 
Något som ofta omnämns är de juridiska riskerna med Cloud Computing och om inte 
avtal följs som det bör så kan det bidra till juridiska problem enligt datainspektionen 
(kapitel 3.5.2). Ytterligare en aspekt är att avsaknaden av avtal kan bidra till oenigheter 
om vem som äger informationen som finns i molnet.  
 
Undersökningen som benämns i kapitel 3.5.3 visar även att företag ser en överhängande 
risk med att bli för beroende av en leverantör. Enligt Olofsson (kapitel 3.5.3) är det ännu 
inte säkert att lagra all information i ett moln för att sedan enkelt kan flytta tillbaka 
företagets information från molnet då olika molntjänster har olika standarder.  
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De risker som har presenterats i kapitel 3.5 är de huvudsakliga riskerna och för att skapa 
en tydlighet för läsaren följer en sammanställning av dessa nedan:  
 

• Sekretess och Integritet 
• Juridiska krav 
• Tillgänglighet 
• Kontroll och Lagring 
• Leverantörsberoende 

  



 

- 30 - 
 

4 Empiri 

4.1 Inledning till empiri 
Under intervjuerna så har frågan ställts om tillåtelse att publicera namn och företagsnamn 
i uppsatsen, varav en valde att vara anonym. Därför är vissa delar av den empiriska 
sammanställningen fingerad. Inledningsvis kommer en kort beskrivning av 
intervjupersonernas tjänst och vilken typ av företag de arbetar på för att öka förståelse. 
 
Intervjuerna har delats in och presenterats per intervjuperson samtidigt som de 
huvudsakliga riskerna skiljdes åt genom rubriker. Utifrån detta sätt skapas en mer 
enhetlig förståelse och överblick över vilken person som har sagt vad om vilka risker. De 
olika rubrikerna syftar till de huvudsakliga riskerna som har presenterats i kapitel 3.7 och 
skapar en tydlighet kring vad som har sagts om varje enskild risk. Empirins upplägg 
ligger sedan till grund för att underlätta en relatering kring intervjupersonernas svar till 
varandra för att i slutändan kunna forma en samlad bild över hur affärssystemleverantörer 
hanterar de huvudsakliga riskerna. 
 

4.2 Pulsen  
Pulsen är ett privatägt företag och har idag upp mot 400 anställda stationerade på olika 
kontor runt om i Sverige. Företaget erbjuder verksamheter IT-stöd för att de ska kunna 
arbetar mer effektivt och nå sina mål.  
 
På Pulsen intervjuades Jim Larsson och har arbetat på företaget i drygt 13 år. Han arbetar 
med kommunikation och informationssäkerhet vilket kallas för access management. I 
dagsläget arbetar Larsson med att utveckla en tjänst som heter Pulsen Combine, vilket är 
Pulsens egna molnbaserade tjänst som främst riktar sig till omsorg i kommunal miljö.  
Larsson säger att det idag inte är en självklarhet att kommunen är sin egen utförare, utan 
kommuner kan vara en uppdragsgivare och anlita privata vårdbolag. I och med att det 
finns ett behov av ett system där kommuner som uppdragsgivare och beslutsfattare kan 
dela information startades utvecklingen av Pulsen Combine. Det är en tjänst där både 
kommuner, beslutsfattare och utförare kan ansluta sig och utbyta information vid behov. 
Tjänsten är fortfarande under utveckling, men det finns flertalet kommuner som 
efterfrågar tjänsten samtidigt som Larsson har svårt att förutspå hur många kunder som 
kan tänkas köpa tjänsten men hoppas på ett 50-tal kommuner som användare inom några 
år. Pulsen Combine är en molntjänst som hanterar all patientdata och det enda kunden 
behöver är en dator och en browser. Det kommer inte finnas några komponenter 
installerade lokalt hos kunden. Systemet kommer att integreras med kundens befintliga 
personal- och lönesystem och ekonomisystem för att utbyta information angående 
fakturering och likande.  

Detta kapitel presenterar den empiriska studien baserat på de genomförda intervjuerna. 
För att skapa en tydlig struktur över vem som sagt vad så presenteras en 
affärssystemleverantör åt gången. Informationen är även uppdelad per huvudsaklig risk för 
att ge en tydlig uppbyggnad. Frågor som behandlades återfinns i intervjuguiden i bilaga 1. 
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4.2.1 Sekretess och integritet 
Informationen som kommer finnas i Pulsens moln rör personuppgifter och Larsson säger 
att det då är viktigt att följa personuppgiftslagen och framförallt patientdatalagen. Dock 
menar Larsson att det är kunden som har ett större ansvar då det är de som är 
personuppgiftsägare och själva ansvarar för de uppgifters som finns i Pulsen Combine. 
Samtidigt så är det Pulsen som tillhandahåller tjänsten som de placerar sin information 
och Larson menar att det är viktigt att de har kundens förtroende över vad de gör.    
 
I dagsläget håller Pulsen på att ISO 27001 certifiera driften av Pulsen Combine så att 
kunder kan säkerhetsställa att driften hanteras på ett förtroendegivande sätt. Larsson säger 
att detta dokument kan visas för kunder och därmed påvisa hur de arbetar vilket är något 
som uppskattas. Larsson säger även att Pulsen kan delge sin informationssäkerhetspolicy, 
vilket innebär att kunderna kan ta del hur Pulsen arbetar för att skydda deras information. 
Larsson säger att det förväntas att alla kunder ska ta del av detta och om det inte frågas 
efter är det något som delges kunderna vid en upphandling.  
 
Något som enligt Larsson är viktigt är att ha en stark autentisering och hur det kan spåras 
att användarna är den de utger sig för att vara. Det är av stor vikt att ha en stark 
autentisering för att komma in i Pulsen Combine om beror på två olika faktorer. Enligt 
Larsson krävs det mer att ha ett lösenord som dessutom kan delas av fler användare, utan 
något som måste finnas hos användaren är exempelvis ett id-kort, likt ett vanligt bank-id, 
och ett zip-kort som används inom vården. Id-kortet tillsammans med zip-kortet krävs för 
att komma in i systemet. Då information som kommer finnas i molnet är så pass känslig 
är det enligt Larsson ett krav på Pulsen att det bör finnas en hög autentisering. Larsson 
säger även att det finns även kunder som själva vill hantera autentiseringen till systemet 
och detta ställer högre krav på kunden att de har ett väl fungerat tillvägagångssätt. I dessa 
fall upprätthålls ett såkallat federationsavtal mellan Pulsen och kunden ansvarar för 
autentiseringen så länge det är en metod som Pulsen använder. Enligt Larsson är 
ytterligare en komponent viktig för att stärka autentiseringen hos kund, vilket är att 
signera beslutsfattande som sker. De beslut som fattas i Combine kommer att kräva en 
signering av användaren vilket blir juridiskt bindande. Pulsen arbetar även med att den 
signerade informationen blir låst så att manipulation blir omöjlig. Att kunna spåra vilka 
personer som gjort vad och binda den som fattar beslut är viktigt för kunden, vilket är 
något som Pulsen möjliggör i sin tjänst.   
 
Mycket ansvar ligger hos kunden gällande att se till att logga ut ur systemet och att stänga 
alla fönster efter sig. Larsson säger att Pulsen har kravet på sig att om ett kort rycks ur en 
kortläsare ska man automatiskt loggas ur systemet men är något som är svårt att 
tillmötesgå fullständigt. Larsson säger att det är upp till kunden att se till att allt sker på 
rätt sätt. Han säger även att så fort Pulsen lämnar över ansvaret över de som de har 
kontroll över kan de inte längre ta ansvar över det som sker. Denna gränsdragning över 
vem som bär ansvaret är därför viktigt så att inte kunden tror att allt är bra och inte 
förstått att även de har ett ansvar. Larsson säger att Pulsen brukar vara extra tydliga med 
att förmedla vad som förväntas av kunden och detta regleras även i avtal där det 
specificeras hur parterna ska förhålla sig och vem som säkerhetsmässigt ansvarar för vad.  
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Larsson anser att utelämna sin information som finns låst över internet är en risk för 
kunder och kommer säker få folk att vilja stjäla känslig och sekretessbelagd information. 
Men samtidigt menar Larsson att det är nästintill en nödvändighet att det måste finnas 
över nätet då även vårdtagaren själv ska kunna komma åt systemet och hämta 
information.  Informationen som finns i molnet krypteras, men Larsson menar att det inte 
är helt säkert från att någon kan ta sig igenom kryptolagren. Om Pulsen identifierar att det 
sker är Pulsen beredda att vidta åtgärder för att begränsa den trafiken eller adress som 
utgör hotet. Larsson menar att om hotet är kraftigare än så måste kraftigare åtgärder att 
genomföras, vilket kan vara att stänga tjänsten om det visar sig vara absolut nödvändigt. 
Larsson berättar att Pulsen hela tiden arbetar med att förebygga sådana tänkbara 
situationer. Det är av stor vikt att förutse sådana situationer innan tjänsten är i bruk. För 
att det inte ska inträffa, för när det väl gör det är det försent enligt Larsson.  

4.2.2 Juridiska krav 
Enligt Larsson kommer det att finnas avtal där Pulsen förbinder sig att agera på ett vis, i 
linje med patientdatalagen. Även om kunden har en egen informationssäkerhetspolicy 
måste Pulsen förhålla sig till den samtidigt som de har ett krav att förhålla sig till sin egen 
policy. Larsson berättar att patientdatalagen är en viktig aspekt i avtalet och det finns 
väldigt höga krav på uppföljning och spårbarhet. Pulsen som leverantör måste ha en 
godkänns inloggning i vad de själva gör på företaget för att kunna reglera vilka som har 
access till utrustningar och servers för att kunna spåra användare. Även från kundens sida 
finns det krav på att de följer upp vad deras användare gör i systemet. Larsson säger att 
när det handlar om system inom vården så blir det lite speciellt då exempelvis en 
sjuksköterska behöver snabbt komma åt personuppgifter om en patient. Larsson menar att 
i de fall personuppgifter hämtas utan att fråga personen i sig måste tas itu mellan 
vårdgivaren och patienten. Men om ett vårdbiträde skulle gå in i systemet för att kunna 
hämta personlig information om exempelvis sina grannar ska systemet meddela 
informationssägaren att någon är inne i systemet och hämtar uppgifter om alla i sitt 
kvarter. Pulsen ska kunna möjliggöra för kunden att kunna sköta detta så att det går att 
spåra vem som gjort vad i systemet.   
Äganderätt av data som finns i molnet regleras med hjälp av avtalet fortsätter Larsson. 
Den som är ägare av personuppgifterna är den som äger informationen, vilket i detta fall 
är kommunerna. Pulsen förvaltar informationen åt kunderna och har ett juridiskt ansvar 
gentemot kunderna. Om något oförutsett skulle inträffa och Pulsen slarvar bort data är det 
Pulsen som ansvarar att få tillbaka den. Samtidigt säger Larsson att det upp till kunden att 
välja en leverantör som de har gott förtroende för och tror kan hantera uppgiften.  
 
Avtal som skrivs med kunder kan delvis anpassas men tjänsten ser ut på ett visst sätt och 
kan inte ändra den beroende på vilken kund det är. Pulsen lyder under offentlig 
upphandling då kunder finns inom kommuner och kunderna ställer krav på företaget 
menar Larsson. Så långt det går försöker Pulsen att anpassa sig till kundens önskemål 
men kan inte ändra något i själva produkten. Det går inte att ändra eller byta teknik på ett 
sätt att som gör att redan skrivna avtal skulle brytas. Avtalen ser därför nästintill likadana 
ut med de kunder som finns i dagsläget. Tillgänglighet och upp-tid är densamma för alla 
kunder och om tjänsten är nere är den det för alla kunder förklarar Larsson.  
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4.2.3 Tillgänglighet 
Enligt Larson är 100 procentig tillgänglighet teoretiskt omöjligt att uppnå men Pulsen har 
höga krav då det är vården som behöver komma åt informationen dyngnet runt, alla dagar 
om året. Larsson säger att Pulsen arbetar med att ha en så hög tillgänglighet som möjligt i 
alla led. Pulsen hanterar tillgänglighet på olika sätt, molnet har många olika komponenter 
och det finns en hög redundans på servrar. Dubbla brandväggar och dubbla utrustningar 
av alla slag används även för att kunna upprätthålla en så hög tillgänglighet som möjligt. 
Hur stor tillgänglighet kunder kan begära från Pulsen Combine kommer att hanteras via 
avtal mellan Pulsen och användarna av tjänsten.  
 

4.2.4 Kontroll och lagring  
Enligt Larsson är kunderna väldigt insatta i vad allt vad molnet innebär och ställer 
ingående frågor vilket tyder på ett stort engagemang. Att kunder ser minskad kontroll 
som ett problem är något som Larsson förstår speciellt med tanke på den känsliga 
information som kommer finnas i molnet. Men samtidigt då kunderna är insatta skaffar 
inte kunderna en molntjänst utan vidare menar Larsson. 
 
Kundens information finns i Pulsens egna datorhallar där data finns på mer än ett ställe 
berättar Larsson. Alla servrar är redundanta och det sker en ständigt backup på dessa som 
förvaras på en annan plats. Enligt Pulsens egen informationssäkerhetspolicy ska de klara 
av en katastrof med brand eller översvämning och ändå kunna vara i drift inom en rimlig 
tid igen samtidigt som all data ska kunna återställas.  
 
Larsson fortsätter att berätta att mitt i en upphandlingsfas får de detaljerade frågor av 
kunder som rör var exempelvis informationen kommer finnas lagrad någonstans. Var 
informationen finns lagrad någonstans är ingen hemlighet enligt Larsson och han anser 
att det är en fördel att kunderna lägger ner stor vikt på att granska de som 
molntjänstleverantör. Något som Larsson beskriver är att kunder upplever en oro kring att 
lagra sin information på samma ställe som en annan kommun gör. Detta för att de är 
rädda att någon annan kommun ska komma åt deras information. Larsson menar att det 
handlar om rollhantering i systemet och att kunderna måste skapa sig ett förtroende för 
Pulsen och att systemet fungerar som det ska. Att kommun A kommer åt kommun B:s 
information skulle vara dåligt och en brist i systemet och något som inte får inträffa 
menar Larsson. Det finns en del osäkerhet och eftertänksamhet hos våra kunder vilket 
Larsson anser är bra då de visar på sunt förnuft. Larsson säger att Pulsen är så tydliga 
som möjligt i hur de hanterar de orosmoment som en kund kan tänkas ha.  
 

4.2.5 Leverantörsberoende  
Om en kund skulle vilja byta molntjänstleverantör eller byta tillbaka till något annat 
system är enligt Larsson genomförbart. Kunderna kan när som helst ta ut alla sina 
uppgifter ut Pulsen Combine men är inte någon lätt process. Då införandeprojektet 
beräknas ta dryg nio månader och mycket arbete innebär det en stor möda och kostnad 
om kunden vill plocka hem driften igen. Detta är något som Larsson säger att de ser till 
att kunderna är medvetna om innan de lämnar sitt befintliga system.  
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4.3 Företag A  
Personen som intervjuades ville hålla sitt och företagets namn anonyma. Därför kommer 
Företag A och Göran Svensson användas som namn. Företag A arbetar med att erbjuda 
IT-lösningar på den lokala marknaden med ett nära samarbete med kunden. Företaget 
finns lokaliserat på flertalet orter i Sverige och har drygt 1000 konsulter på de svenska 
kontoren.  
 
Svensson började sin bana inom A när de startade ett kontor i Dalarna men är i nuläget 
ansvarig för diverse andra regiondelar. Han arbetar som regionchef med ansvar för en 
delmängd av det som är företagets Sverigeavdelning. Den delmängden består av 
affärslösningar så som ERP-system som Svensson har Sverigeansvar för.  
 
Företag A har ingen egen molntjänst utan är endast leverantör av Microsofts och till viss 
del IBMs molntjänster. Svensson tillägger att det är endast SaaS-tjänster som Företag A 
behandlar. Eftersom Företag A inte har några egna serverhallar så har de vidtagit åtgärder 
och ingått partnerskap med två andra företag som då är delaktiga när SaaS-tjänster säljs. 
Vid försäljning av affärssystem som exempelvis Microsoft Dynamics AX så kan Företag 
A genom Microsoft erbjuda molntjänster för lagring i molnet.  
 
I dagsläget uppskattar Svensson att ungefär fyra kunder utav 100 använder molntjänster, 
exempelvis i form av en CRM-tjänst, några portaler eller applikationer. Dock arbetar 
företaget mycket med molnbaserade tjänster och har konsulter som enbart arbetar med 
molntjänster. Att så pass få av kunderna använder sig av någon typ av molntjänst tror 
Svensson beror på en osäkerhet hos företagen. Det finns inte ännu något tillräckligt starkt 
exempel på hur en molntjänstlösning kommer fungera i praktiken och det skrämmer 
företag. Sen säger Svensson också att det kan vara en faktor att tillförlitligheten i de 
traditionella systemen är fortsatt hög så att molntjänster väljs bort. Sedan så tror han att 
exempelvis banker kanske inte väljer molntjänster i första hand, då de har mycket 
sekretessbelagd information.  

4.3.1 Sekretess och integritet 
Svensson förklarar att på Företag A så skiljer det inte sig så mycket mellan de kunder 
som använder molntjänster och de som inte gör det, när det gäller frågor om sekretess och 
integritet. Om de ska göra någon typ av applikation för ett företag och den ska vara en In-
House-lösning så kan Företag A utveckla den inne hos företag i deras dagliga 
verksamhet. Om den istället ska vara placerad i molnet så kan Företag A utveckla den 
direkt från sitt företag så ur sekretess och integritetssynpunkt så ser Företag A ingen 
skillnad.  
 
Om en kund vill använda sig av en SaaS-lösning så använder sig Företag A av sina 
partners där de outsourcar molndriften direkt till berörd kund. De säljer endast kunskap 
om molntjänster och inte produkten i sig. Om kunden känner oro gällande dessa punkter 
så har också Företag A speciella molnkonsulter med mycket kunskap som kan förklara 
för kund hur allt kommer att gå till.  
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4.3.2 Juridiska krav 
I flertalet av avtalsskrivningar så sker det direkt med infrastrukturleverantören, men 
Svensson poängterar att det även kan ske via Företag A om kunden så vill. Deras del i 
arbetet är att rekommendera vilken typ av miljö som kunden ska ha. Oftast så har större 
kunder redan avtal med en IT-leverantör och om de då vill ha en ny applikation på sitt 
företag så tar de kontakt med sin IT-leverantör. Det är också den som har ansvar juridiskt 
för lagring av exempelvis personuppgifter och att de lagras korrekt.  
 
När Företag A skriver ett avtal med kund så använder de sig av ett standardavtal. 
Svensson berättar att det är en typ av word-mallar som de använder som utgångspunkt 
vid avtalsskrivande och så fylls dessa i med uppgifter och det blir då resultatet av avtalet. 
Vid de fall då molntjänster är inblandade så tar Företag A med de krav som kunden har, 
dessa bifogas med i avtalet. Svensson nämner att kunden tillsammans med Företag A 
bestämmer hur avtalet ska vara utformat. Han nämner att de kommer överens med kund 
vad som säljs och utefter det så formas avtalet, han fortsätter med att säga att Företag A 
inte går med på exakt vad som helst. Inte till vilken nivå eller risk som helst. Det hela 
börjar med en överenskommelse mellan Företag A och kund om att såhär skulle 
lösningen kunna se ut. Sen så gör den ansvariga säljaren tillsammans med Företag A:s 
riskavdelning en intern granskning av kunden för att få reda på vilka risker som finns att 
behandlas och där skapas en grund för hur avtalet kommer att regleras. Svensson menar 
att ett avtal ska vara så bra formulerat att det aldrig ska behövas plockas fram igen. För då 
vet man enligt Svensson att någonting är fel. 
 
Vid äganderättsfrågor, ifall data skulle försvinna så berättar Svensson att det är något som 
kunden får ta med den leverantör som driftar tjänsten. I de fall då avtalet är skrivet via 
Företag A så berättar Svensson att de kommer att ta den diskussionen med leverantören å 
kundens vägnar. I slutändan så kan inte Företag A garantera mer än vad leverantören kan 
göra, då Svensson menar att det vore väldigt dumt att lova någonting mer än de kan hålla. 
Det är oftast därför kunder inte väljer att skriva avtal direkt med oss, eftersom vi inte har 
någon egen molntjänst så adderar inte vi något mervärde förutom att det endast är en 
partner kunden behöver tänka på. Men som tidigare sagt så menar Svensson att kunden 
oftast inser under vägens gång att det blir enklast att skriva avtal direkt med den som 
driftar molntjänsten. 

4.3.3 Tillgänglighet 
Vad det gäller tillgänglighet så ser Svensson inga direkta risker med det. Om tjänster 
drivs via internet som det ofta gör och en internetkabel går av, så finns det enligt 
Svensson tusen andra kablar som kan agera backup. Sedan när det gäller upptid för 
tjänsten så påpekar Svensson att det är viktigt att berörd kund skriver ett avtal med det 
företag som driftar molntjänsten. Exempelvis om det är Microsoft som driftar tjänsten så 
ska kund skriva ett specifikt avtal med Microsoft för att veta hur lång tid en tjänst kan 
ligga nere och vad som då är acceptabelt.  

4.3.4 Kontroll och lagring  
Då Företag A erbjuder Microsoft och delvis IBM:s molntjänster innebär det att de inte 
ansvarar för lagring av data. Svensson menar att de har speglade avtal med Microsoft och 
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om kunden kommer till Företag A kan de inte lova mer än vad Microsoft kan. Svensson 
berättar även att avtal kan skrivas mellan Företag A och kund, men att de inte kan lägga 
in mer värde i avtalet än vad som redan finns.  

4.3.5 Leverantörsberoende  
Om kund väljer att byta tillbaka till en traditionell tjänst och helt enkelt vill kliva ur 
molntjänsten, så menar Svensson att detta kan göras relativt enkelt. Företag A använder 
just enkelheten som ett argument gentemot kund för att få dem att använda sig av 
molntjänster. Svensson menar att flexibiliteten med molntjänster är fördelaktig då han 
anser det smidigt att bara kunna utöka eller minska lagringsutrymme vid behov.  

4.4 Centiro 
Centiro är ett relativt nyetablerat företag och har under de senaste åren expanderat 
mycket. Företaget erbjuder molnbaserade lösningar inom Transport Management och 
Supply Chain process management och har idag drygt 70 anställda.  
 
På Centiro intervjuades Sofia Malteby och Martin Börjesson. Malteby arbetar med 
dokumentation och varit på företaget i tre år och Börjesson har varit på Centiro i fem år 
och arbetar som ICT-manager. (Information Communication Technology).  
 
Centiro erbjuder en molnbaserad tjänst som kallas Centiro Universe. Det är ett 
samlingsnamn för det Centiro levererar och är enligt Börjesson en SaaS-tjänst. Börjesson 
menar att Centiro inte enbart erbjuder IaaS utan att det snarare är paketerat i deras SaaS-
tjänster. Enligt Börjesson använder nio av tio av Centiros kunder molntjänster och är 
oftast den lösning som säljs in till nya kunder. Börjesson menar att det oftare är äldre 
kunder som redan har ett lokalt system som vill stanna kvar vid det, vilket är något som 
Malteby instämmer vid.  
 
Centiro Universe innehåller en mängd olika funktioner som hela tiden växer berättar 
Börjesson. Om Centiro utvecklar en ny tjänst för en kund ska den typen av tjänst även 
kunna användas av en annan kund. Tjänster som kan ingå är ett lagerhanteringssystem 
som kommunicerar med redan befintliga tjänster. Centiros molntjänst kan möjliggöra för 
en optimering och kostnadsbesparing i sättet för kunden att skicka iväg stora transporter 
inom logistik.  

4.4.1 Sekretess och integritet 
Enligt Malteby ställer kunderna många frågor som berör sekretess och integritet vid 
upphandlingar och enligt Börjesson kontrolleras det mesta via avtal. Malteby säger att 
deras kunder är oroliga över vem som kommer åt deras information men att detta 
förklaras under en upphandling. Vid osäkerheter berättar Börjesson att de förklarar 
kunden hur strukturen på Centiros organisationen ser ut samt att större delen av företaget 
kommer ha tillgång till kundens data för att kunna jobba internt. På Centiro har nästintill 
alla konsulter tillgång till kundens data, för att alla ska kunna jobba med den på en större 
bredd. Enligt Malteby gör de tydligt för kunden att de enda, förutom kunden själv, som 
kommer komma åt informationen är konsulter på Centiro. Hon säger även att de 
garanterar att inga andra företag kan få tillgång till en annan kunds information.  
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4.4.2 Juridiska krav 
Börjesson berättar att Centiro har standardavtal används för sina kunder, men att avtal 
med en större kund kan modifieras. Centiro har kunder i 86 olika länder vilket innebär att 
det finns olika regler att förhålla sig till. Det är exempelvis stor skillnad i regler mellan 
Sverige och Tyskland menar Börjesson. Beroende på vilka regler som måste tas hänsyn 
till hanteras i avtalet mellan Centiro och kunden.  
 
Centiro följer personuppgiftslagen men enligt Malteby hanteras och lagras inte mycket 
personlig information. Börjesson fyller i att Centiro måste följa lagar om att inte spara 
personuppgifter längre än tre månader vilket kan vara lite klurigt då vissa kunder vill ha 
tillgång till gammal statistik i flera år. För normala kunder sparar Centiro personuppgifter 
i tre månader, men i de fall kunden vill ha tillgång till statistik under en längre period 
finns datan tillgänglig upp till två år berättar Börjesson. Dock så ser  
Centiro till att det inte finns någon detaljerad personuppgiftsdata kvar som kan spåras.   

4.4.3 Tillgänglighet 
Malteby berättar att Centiro lägger stort fokus på att arbeta med tillgänglighet till sin 
molntjänst vilket även Börjesson håller med om. Börjesson berättar att Centiro har 
investerat i en kraftfull infrastruktur där de har två datacenter med förbindelser som är 
redundanta. En hel hall skulle kunna tas bort och den kvarstående ska kunna fortsättas 
köra på. Backup från den ena hallen finns i den andra så att de kan garantera konstant 
tillgänglighet av informationen. Centiros molntjänst ska finnas tillgänglig 365 dagar om 
året fortsätter Börjesson. Om exempelvis uppdateringar ska göras på en lördag mellan 
klockan 3 och fyra på natten ska detta förvarnas minst en månad innan enligt avtalet.  
Men annars ska tjänsten vara uppe dyngnet runt, året om enligt Börjesson. I avtalet finns 
det viten för att Centiro ska kunna garantera tillgänglighet. Och om inte de kan följa det 
som utlovats så får Centiro betala vite till kunden.  

4.4.4 Kontroll och lagring 
Börjesson berättar att Centiro är tydliga i kommunikationen med kund om att det är de 
som lagrar datan, vilket framkommer tydligt för kund. Detta bidrar till att det inte uppstår 
några oroligheter över var kundens information finns lagrad. Börjesson säger att de inte 
specificerar mer än att datan lagras av Centiro själva någonstans i Borås. Kunden har ofta 
en policy som säger var de måste lagra datan någonstans.  

4.4.5 Leverantörsberoende  
Börjesson förklarar att de har haft kunder som exempelvis blivit uppköpta av ett annat 
företag som har en tjänst som ska ersättas Centiros. Att flytta information från systemet 
är inte något enkelt men det går att utföra. Då en kund ska flytta informationen från 
Centiros molntjänst erbjuder Centiro en konsulttjänst som går ut på att flytta all data som 
företaget behöver.  

4.5 Logica 
Logica är ett IT-företag som erbjuder konsulttjänster så som outsourcing och 
systemintegration. Logica är ett ledande och väletablerat företag och i Sverige arbetar 
drygt 5200 medarbetare på olika kontor runt om i landet.  
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På Logica intervjuades Fredrik Angin som arbetar med affärssystem inom Microsoft 
Dynamics NAV, AX och CRM. Angins roll innebär även att flytta ut tjänster till molnet 
när de blir molnbaserade. Angin berättar att Logicas produkter kan köras i Microsofts 
moln som kallas för Microsoft Azure vilket är en driftplattform där det finns möjlighet att 
installera produkter som körs och driftas i molnet. Angin berättar att Logica kommer 
börja erbjuda dessa produkter först i september och att det framförallt är Dynamics NAV 
som kommer att köras i Azure. Logica arbetar även med Microsoft CRM, vilket är en 
onlinetjänst som kunder kan tillhandahålla menar Angin. Privata moln erbjuds även 
kunderna, vilket Logica hostar lösningar likt ett Cloud Computing-perspektiv. 
Applikationerna nås med hjälp av internet men det är Logicas egna servrar som kör 
lösningarna hos kunden. Angin berättar att Logica idag har fåtal kunder som kör 
produkter i molnet men att kunder kan gynnas genom att lägga ut framförallt mindre 
applikationer då IT-avdelningen slipper ta hand om driften. Enligt Angin så börjar företag 
i större utsträckning successivt börja använda sig av molnbaserade tjänster, men han tror 
att det kommer ta ytterligare tio år till dess att den stora gränsen är passerad.  

4.5.1 Sekretess och integritet 
Angin berättar att när det gäller Logicas egna moln är ett privat moln, vilket innebär är 
det är precis som att hosta och regleras via avtal med kunden. Det enda som skiljer en 
traditionell hosting är enligt Angin att betalningsmodellen ser annorlunda ut. När det 
handlar om publika moln så som Azure, så finns inga avtal mellan Logica och kund utan 
dessa skrivs mellan Microsoft och kunden.  
 
Något som Angin säger är lite svårare är att Logica jobbar mycket med stiftelser, vilket 
innebär att personuppgifter och personnummer hanteras. Logica måste förhålla sig till 
personuppgiftslagen berättar Angin. Han säger även att företag som hanterar 
personuppgifter har svårare att lägga ut informationen i exempelvis Microsofts publika 
moln.  

4.5.2 Juridiska krav 
Enligt Angin följer Logica personuppgiftslagen och de regler som ställs på den 
information som finns i Logicas servicehallar. När det gäller Microsofts publika moln är 
det de som hanterar lagringen medan det är Logica som levererar den. Vilket innebär att i 
de fall är avtalen mellan Microsoft och kund som berörs.   
 
Angin berättar att Logica använder standardavtal med kunder, men som i dagsläget är 
uppdaterade. Han säger även att de alltid hänvisar till dessa standardavtal men att det 
alltid kan anpassas efter kunden. Enligt Angin är det oftast inte bara en molntjänst, utan 
innebär förvaltning och support mm. Det innebär att det ofta är mer omfattande avtal när 
det gäller privata moln.  

4.5.3 Tillgänglighet 
Angin berättar att Logica har SLA-avtal mellan de och kunden men om ansvaret ligger 
utanför avtalet har inte Logica något ansvar för tillgängligheten. Ett exempel är om en 
kabel eller en antenn är sönder vilket innebär att det inte finns någon internettillgång 
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ligger det snarare på internetleverantören än på Logica. Angin berättar att Logica är noga 
att göra klart för kunden vem som har ansvar i olika fall.  Angin berättar att Logica har 
kunder globalt och i Sverige finns det god täckning men det krävs inte att komma 
jättelångt bort fören det är sämre täckning åtkomst och då underlättar det om det enbart 
finns ett fåtal applikationer i molnet.  
 
Något som regleras av starka SLA-avtal är att Logica ska kunna garantera tillgänglighet 
från sina hallar. Vilket innebär om Logicas hallar ligger nere och kunder inte kommer år 
informationen kostar det Logica stora summor. Logica har full garanti för att kunder ska 
komma åt sin information.   

4.5.4 Kontroll och lagring 
Angin berättar att kunde kommer att kunna välja var de vill att informationen ska finnas 
lagrad.  Beroende på var kunden vill att information ska finnas varierar kostnaden 
därefter. Angin menar att om en kund kan tänka sig ha data lagrad i en datorhall i Indien 
blir det billigare än att ha den på Irland.  
 
Angin fortsätter att berätta att det finns ett antal EU-direktiv som styr var informationen 
kan finnas. Om data skulle finnas lagrad i USA innebär det att det även går under FBI-
lagarna, vilket innebär att all data finns tillgänglig även för FBI och informationen inte är 
helt sluten. Angin berättar dock att Logicas kunder är väldigt pålästa vad gäller 
molntjänster och vilka lagar och regler som gäller.  

4.5.5 Leverantörsberoende  
Angin menar att de applikationer som finns i Logicas system inte är svårt att flytta 
tillbaka från molnet. Några svårigheter som kan uppkomma enligt Angin är att kunden 
har bundit upp sig med avtal och licens som har en uppsägningstid på ett år eller mer. 
Vilket innebär att en kund kan få betala dubbelt eller köpa loss sig från avtalet, men rent 
praktiskt kan information flyttas från exempelvis Microsoft CRM på bara någon dag.  

4.6 Capgemini 
Capgemini är ett IT-konsultföretag som bildades 1967 i Frankrike. Det är i dagsläget ett 
av världens fem största IT-konsultföretag med kontor över hela världen.  
 
Intervju har gjorts med David Glans som är Chief Technology Officer (CTO) och har 
jobbat inom företaget sedan 2000. Hans arbetsuppgifter fokuserar på att genom möten 
med människor och genom olika nätverk intressera sig för vad som händer i 
teknikvärlden. Detta för att kunna omsätta kunskap till tjänster som Capgemini ska kunna 
erbjuda. 
 
Glans har i arbetet fått stor kunskap om Cloud Computing och dess intåg på IT-
marknaden. Han var och är ute hos kunder för att förklara vad Cloud Computing innebär 
och vad det inte innebär. Detsamma gällande internt på företaget. Förutom det så pratar 
han även inom ämnet ute på konferenser för att ge Capgeminis syn på Cloud Computing. 
Han upplever att användandet av molnbaserade tjänster har ökat, då han menar att det 
inte längre ses som någonting nytt och spännande utan att det helt enkelt är ett fullvärdigt 
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alternativ. Att om en tjänst ska utvecklas, beroende på storlek, så kan det lika väl 
utvecklas på en molnplattform. Glans upplever också att fokus från risker som om data 
försvinner och var någonstans den är lagrad har flyttats. Istället har det gått över på att 
företag tar molntjänster med lättja, man ser det som två hål i väggen och bryr sig inte 
direkt om vad man köper.  
 
Capgemini erbjuder molntjänstlösningar från bland annat Microsoft, Salesforce, Amazon 
och Google. I dagsläget kör företaget två pilotprojekt inom Cloud Computing då de har 
ett eget företagkonto på Google Apps och delar av företaget använder sig av Microsoft 
nya molntjänst Office 365. 

4.6.1 Sekretess och integritet 
Glans är inte insatt i allt arbete som sker, men det han har mest vetskap om är att vid 
anställning och uppsägning så regleras användarkontot därefter. Att se till så att konton 
stängs när personer slutar och så vidare. För att uppnå en integritet så att rätt personer 
kommer åt informationen. 

4.6.2 Juridiska krav 
Det finns vissa separata avtal som är kopplade till när data är lagrat utanför EU och hur vi 
hanterar personuppgifter utanför EU. Eftersom vi till stor del inte är återförsäljare av 
molntjänster så skriver oftast den berörda kunden ett direktavtal med utvecklaren av 
molntjänsten, exempelvis Microsoft. Då hanterar vi oftast bara applikationen och 
informationen men att lagringen sker hos någon annan. 

4.6.3 Tillgänglighet 
Capgemini har flera datorcenter där information lagras och det finns även platser i 
Europa där information från molntjänster lagras. De ägs av Capgeminigruppen som är en 
samling företag i samma familj.. Glans upplever inte att tillgängligheten är ett stort 
problem ute hos kund, då de enligt honom till viss del anser att de kan uppnå en större 
tillgänglighet vid användandet av en molntjänst gentemot att ha egen datorhall där man 
får ta en kostnad för redundans i hårdvara för tillgänglighet. 

4.6.4 Kontroll och lagring 
Glans upplever det stora problemet med kontroll av data ute hos kund som, var hamnar 
det någonstans i världen och under vilka direktiv? I exempelvis USA så har de 
antiterrorlagar och då känner företaget att data är utom dess kontroll. Så därför anpassas 
EUs datalagringsdirektiv till de länder utanför EU där data kan lagras. Glans berättar 
också om kunder som redan har någon form av en outsourcingtjänst. Hos dem så upplevs 
det inte på samma sätt var data lagras i jämförelse med om de skulle ha en traditionell IT-
tjänst där lagring sker in-house. De anser vid vissa tillfällen att data lika väl kan stjälas av 
någon person i Sverige som en person i exempelvis USA. De upplever mer risk med att 
de har strukturerat sin information på ett sådant sätt att den kan rubbas vid införande av 
en ny tjänst, det blir ett subsystem.  
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4.6.5 Leverantörsberoende  
De stora konsekvenserna av ett leverantörsberoende tror Glans är kvar att uppleva. Han 
upplever att det i nuläget är större tillströmning än frånströmning till molntjänsterna. Han 
fortsätter med att säga att han i sitt arbete inte har stött på det resonemanget att det skulle 
vara en betydande risk att kunde inte skulle få ut sin information. Han ser det istället som 
två risker, där den ena är om ett företag har hamnar i svårigheter vilket leder till att de 
som har lagrat informationen stänger dörren för företaget. Den andra risken är att byta 
från ett system till att ett annat. Det kan vara en mödosam process bara att byta mellan två 
traditionella system enligt Glans och att då göra en kontrollerad migrering för att få tag i 
informationen för att sedan lägga över det i ett moln. Det kan vara svårare.  

4.7 Sammanfattning av empiri 
I empirikapitlet har det presenterats vad de olika intervjupersonerna har sagt om ämnet. 
Det som presenterats kommer sedermera att underlätta för att analysera det insamlade 
materialet och kunna besvara forskningsfrågan om hur affärssystemleverantörer hanterar 
de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing. Strukturen har gett en överblick hur de 
huvudsakliga riskerna hanteras av respektive affärssystemleverantör. På det sättet kan det 
urskiljas vem som har sagt vad, vilket sedan kan härledas att besvara huvudfrågan i 
resultatkapitlet. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Inledning till analys och diskussion  
Analysens syfte är att jämföra det teoretiska materialet med det insamlade empiriska 
materialet. Den är också till för att relatera likheter och skillnader i hur 
affärssystemleverantörer hanterar de huvudsakliga riskerna. Diskussionens syfte är att 
behandla det som framkommit i analysen för att ge en djupare bild över hur 
affärssystemleverantörer hanterar de huvudsakliga riskerna. Analysen tillsammans med 
diskussionen är en grund för att i nästkommande kapitel kunna dra slutsatser om hur 
affärssystemleverantörer dessa risker.  
 
För att läsaren ska få en återblick i de risker som presenterades i kapitel 3.7 listas de här 
nedan:  
 

• Sekretess och Integritet 
• Juridiska krav 
• Tillgänglighet 
• Kontroll och Lagring 
• Leverantörsberoende 

5.2 Analys av teori och empiri  
Söderlind (kapitel 3.2.1) beskriver olika typer av molnlösningar. Det publika molnet 
innebär att data lagras i publika datacenter där olika företag delar på resurserna. Privata 
moln innebär att data lagras lokalt på ett företags interna nätverk, men fungerar på samma 
sätt som ett publikt moln. Det finns även en kombination av dessa två typer som kallas 
hybridmoln. Där företaget kan bestämma själv vad de vill använda lokalt på företaget och 
vad som ska användas publikt. 
 
Samtliga av de intervjuade företagen erbjuder publika moln som en molnbaserad lösning. 
Larsson säger att Pulsen Combine endast kräver en dator med internetbrowser av kunden. 
Då Pulsen lagrar all data så ansluter kunden till den lagringsplatsen via datorn och 
browsern. Det kommer inte vara några andra komponenter installerade lokalt hos kunden. 
Börjesson nämner att Centiro kan erbjuda en hybridlösning där företag som inte vill 
använda sig av en helt publik lösning kan behålla vissa lokala lösningar på företaget. Det 
är dock inte så många av Centiros kunder som i nuläget gör det. Angin berättar att Logica 

Detta kapitel behandlar analys och diskussion av det insamlade teoretiska och empiriska 
materialet. Analysen börjar med en jämförelse av det teoretiska och empiriska materialet, 
det för att sedan relatera intervjupersonernas svar i en analys. För att kunna göra en tydlig 
uppdelning mellan de olika svar som intervjupersonerna gett är strukturen indelad på 
huvudsaklig risk. Diskussionen innehåller en fördjupning i de tankar som har uppstått under 
analysen. Vilket ger en subjektiv syn på hur vi som författare uppfattar 
affärssystemleverantörernas hantering av riskerna. Analys och diskussion kommer i 
nästkommande kapitel leda fram till en slutsats på forskningsfrågorna.  
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kan erbjuda ett privat moln som en molnbaserad tjänst. Applikationerna nås av företag 
via internet, men det är Logicas egna servrar som driftar lösningarna ute hos kund. 
Hugos och Hulitzky (2011) menar i kapitel 3.3.1 att Software as a service (SaaS) 
underlättar för företag då tredjepartsleverantören som driftar den molnbaserade tjänsten 
också står för uppdateringar och underhåll av tjänsten. Då företaget inte äger tjänsten utan 
endast hyr den, så behöver de i stort sätt bara tänka på hyrkostnaden och till vilken volym 
de vill använda sig av tjänsten.  
 
Svensson är inne på samma spår och menar att SaaS stödjer flexibilitet vid användande 
av en molnbaserad tjänst. Eftersom företaget själv bestämmer till vilken grad och volym 
de vill använda sig av tjänsten, så kan de på ett flexibelt sätt, under tiden de hyr in 
tjänsten, bestämma själva den volym de vill använda sig av. Svensson menar att företag 
som inte vill drifta egna servrar kan dra nytta av att använda sig av en molnbaserad tjänst, 
såsom SaaS. Och det är något som också företag börjar se. Börjesson på Centiro menar 
att SaaS är någonting som kan gynna företag i deras dagliga arbete, och han märker av en 
ökad användning de senaste åren. Han uppskattar i nuläget att det är ungefär nio av tio, av 
Centiros kunder som använder sig av en SaaS-tjänst som någon slags företagslösning. 
Även Glans på Capgemini upplever att användandet av SaaS-tjänster har ökat, eftersom 
han upplever att företag inte ser det som något nytt och spännande längre, utan som ett 
fullvärdigt alternativ. Att en tjänst, beroende på storlek, likaväl kan utvecklas på en 
molnplattform. Angin tror att företag inom de närmsta åren ännu mer kommer få upp 
ögonen för SaaS-lösningar, trots att det just nu enbart är ett fåtal kunder på Logica som 
använder sig av en molnbaserad tjänst, till exempel SaaS. 
 
Hugos och Hulitzky (2011) beskriver i kapitel 3.4.3 om Service-level agreement (SLA). I 
ett SLA beskrivs hur tjänsten i fråga ska levereras. Det är en definition angående vad 
tjänsten innehåller, vilka specifikationer som den har. Den definierar också vad för krav 
som leverantör och kund måste anpassa sig till ifall ett problem skulle uppstå. Ett SLA är 
ett juridiskt bindande dokument och syftet med ett SLA är att det är en säkerhet för både 
kund och leverantör om det skulle uppstå komplikationer. 
 
Logica använder sig av SLA-avtal när de förbinder sig med en ny kund. I detta avtal 
regleras bland annat att Logica ska garantera tillgänglighet till deras serverhallar. Angin 
berättar att om en serverhall skulle ligga nere och det leder till att kunder inte kommer åt 
sin information, så kostar det väldigt mycket pengar för Logica. Samtidigt menar Angin 
att de gör klart för kund vad som gäller i SLA-avtalet och vad som inte gäller. 
Exempelvis om en kabel eller antenn är sönder, vilket leder till att kunden inte får tillgång 
till internet så är det något som enligt Angin är internetleverantörens ansvar och inte 
Logicas. Även på Pulsen så kommer bland annat tillgänglighetsfaktorn att styras via avtal 
mellan Pulsen och kund. Larsson menar att en 100 procentig tillgänglighet teoretiskt är 
omöjligt och det är något som kommer att regleras i avtalet. Centiro har också avtal som 
reglerar tillgänglighet till deras tjänster. Börjesson berättar att Centiro har garantier för 
tillgänglighet till deras tjänster och att de får betala ut viten om inte tillgängligheten kan 
garanteras. Om det skulle behöva ske uppdateringar som gör att tjänsten inte är tillgänglig 
så ska detta rapporteras till kund senast en månad innan uppdateringen sker, enligt 
Börjesson. Det är något som också regleras i avtalet. 
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5.3 Analys av empirisk undersökning   
För att få en tydlighet i hur varje affärssystemleverantör hanterar varje enskild risk så 
görs en relatering organiserat per risk. Tabellens struktur är ytterligare ett sätt som bidrar 
till en större tydlighet, då det är lättare att överskåda hur de olika 
affärssystemleverantörerna hanterar varje riskkategori. Under varje huvudsaklig risk 
finns därför en relatering mellan alla affärssystemleverantörers svar.  
 

5.3.1 Sekretess och integritet 
Tabellen nedan beskriver de relateringar kring sekretess och integritet som har 
genomförts.  
 
Pulsen Företag A Centiro Logica Capgemini 

• Autentiserings
- kontroll 

• Loggning av 
hämtad 
information 

• Avtal som 
reglerar 
lagring 

• Under ISO 
27001 
certifiering 

• Avtal, 
antingen 
direkt med 
Företag A 
eller 
utvecklare av 
tjänst. 

• Små 
skillnader 
mellan tjänst 
på företag 
eller hos 
Företag A  

• ISO 27001 
certifierade 

• Avtal som 
reglerar 
lagring av 
information 

• Avtal, 
antingen 
direkt med 
Logica eller 
utvecklare av 
tjänst. 

• Ingen stor 
skillnad mot 
vanlig hosting  

• Avtal, antingen 
direkt med 
Capgemini eller 
utvecklare av 
tjänst. 

• Kontroll vid 
personer som 
slutar 

 

Tabell 1 Relatering kring affärssystemleverantörernas svar angående sekretess och integritet 
 
Under intervjuerna har det kommit fram att sekretess- och integritetsfrågor hanteras på 
både liknande och skilda sätt. Det som företagen lägger vikt vid är att ha starka avtal som 
i detalj reglerar hur informationen lagras. Det gäller inte bara om företaget utvecklar en 
egen molnbaserad tjänst eller om de är en affärssystemleverantör som inte har en egen 
molnbaserad tjänst. Pulsen nämner att de tycker det är viktigt att både kund och 
affärssystemleverantör förstår vad avtalet innebär, så kund kan känna en trygghet i att 
deras information är lagrad någon annanstans än i en server placerad på plats. På det 
sättet kan meningsskiljaktigheter undvikas, om komplikationer skulle uppstå vid ett 
senare tillfälle. Centiro är också tydliga i avtal mot kund, att den enda som kommer ha 
access till informationen är Centiros anställda, så att de kan jobba internt med tjänsten. 
Även om företaget inte skulle ha en egen publik molnbaserad tjänst så nämner både 
Logica, Företag A och Capgemini att de skulle kunna erbjuda det avtal som utvecklaren 
har gällande sekretess och integritet. Då det är möjligt att skriva ett avtal direkt med den 
berörda affärssystemleverantören istället för en utvecklare. Om problem skulle uppstå så 
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säger Företag A att de skulle ta med sig kunden direkt till utvecklaren av tjänsten om 
avtalet gällande sekretess och integritet skulle vara skrivet med dem. De gör de för att 
kunden ska känna en trygghet att inte helt bli utelämnad om ett problem skulle uppstå. 
Dock skulle ett sådant avtal inte tillföra något mervärde enligt Företag A, eftersom de 
inte kan erbjuda ett bättre avtal än vad exempelvis Microsoft skulle kunna göra, då det 
inte är de som utvecklar tjänsten. De gånger ett företag skulle vilja skriva ett avtal direkt 
med en affärssystemleverantör istället för med en utvecklare är då de vill ha alla avtal 
kopplade till samma leverantör. 
 
Att ingen obehörig person kommer åt kundens information är något som också 
diskuterats under intervjuerna. Att ha en stark autentiseringskontroll i tjänsten är något 
som Pulsen och Capgemini ser som viktiga faktorer för att förhindra obehörig tillgång till 
information. Att det i slutändan inte räcker med ett användarnamn och ett lösenord, utan 
att det krävs bättre kontroll. Som att ett komplement till inloggningsuppgifterna ha ett 
passerkort som är individuellt anpassat till användaren av tjänsten. Och att se till att 
användarens konto tas bort då personen inte använder tjänsten längre. Det kan behövas 
för att förebygga att information kommer i felaktiga händer. Pulsen trycker också mycket 
på att tjänsten ska ha en loggningsfunktion så att kund och Pulsen kan se vem som loggat 
in och när samt när och av vem information har hämtats. Samtidigt så har kunden också 
ett ansvar i att utloggning ur systemet verkligen sker på ett bra och kontrollerat sätt. Att 
användaren inte bara stänger ner tjänsten, utan trycker på logga ut-knappen. 
 
Något som Centiro använder för att försöka hantera sekretess- och integrationsfrågor är 
att driften på deras molntjänst är ISO 27001 certifierad. De säger att certifieringen är en 
stor fördel att kunna visa upp om ett företag är intresserad av att använda Centiros 
molntjänster. Även Pulsen är under arbete med att ISO 27001 certifiera sin drift.  
Företag A så ser inte han någon större skillnad ur sekretess och integritetssynpunkt om de 
gör en applikation som en in house-lösning hos en kund eller om de kör den direkt i 
molnet hos Företag A. Om kunden skulle känna fortsatt oro så har Företag A speciella 
molnkonsulter som är insatta i arbetet med molntjänster och kan på det sättet förklara för 
kund hur lösningen kommer att gå till. På Logica så är tankesättet att det största som 
egentligen skiljer en molnbaserad tjänst mot en traditionell hostingtjänst är 
betalningsmetoden. Så de kan hantera risk med sekretess och integritet på ett liknande 
sätt oavsett om det är en vanlig hostingtjänst eller en molnbaserad tjänst.  
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5.3.2 Juridiska krav 
Tabellen nedan beskriver de relateringar kring juridiska krav som har genomförts.  
 

Pulsen Företag A Centiro Logica Capgemini 
• Personupp-

giftsavtal 
• Personupp-

giftslagen 
(PUL) 

• Avtal kan 
modifieras 
till en viss 
grad. 

•  Direktavtal 
med 
utvecklare 

• Personupp-
giftslagen 
(PUL) 

• Avtal kan 
modifieras 
till en viss 
grad. 

• Lagring 
regleras 
enligt lag. 

• Personupp-
giftslagen 
(PUL) 

• Personuppg
ifter lagras 
i max tre 
månader. 
(Specialfall 
upp till två 
år) 

• Direktavtal 
med 
utvecklare 

• Personupp-
giftslagen 
(PUL) 

• Direktavtal 
med 
utvecklare 

• Personupp-
giftslagen 
(PUL) 

• Följer EU-
direktiv till 
så stor mån 
som 
möjligt 
 

Tabell 2 Relatering kring affärssystemleverantörernas svar angående juridiska risker 
 
Samtliga affärssystemleverantörer vidhåller att vid lagring av personuppgifter så följs 
personuppgiftslagens (PUL) direktiv. Pulsen berättar att när en kund knyts till Pulsen 
Combine och personuppgifter ska lagras, så upprätthålls ett avtal mellan Pulsen och kund. 
Det avtalet innebär att Pulsen blir ett personuppgiftsbiträde som tar hand om 
personuppgifterna i systemet. Viktigt är att tillägga att det är fortfarande kund som har 
ansvar för personuppgifterna. Om personuppgifter skulle försvinna ur lagringen så är 
dock Pulsen fortfarande ansvarig att få tillbaka dessa. Företag A nämner att det är i likhet 
med tillgänglighet, utvecklarens ansvar då avtal gällande juridiska krav är skrivna direkt 
mellan kund och utvecklare. Och som tidigare så går det att skriva ett avtal med Företag 
A om kund vill det, men precis som innan sagt så kan inte Företag A erbjuda bättre 
villkor i ett eget avtal, gentemot vad en utvecklare kan göra. Så det blir i slutändan bara 
ett indirekt avtal med utvecklaren med den skillnaden att Företag A står för kontakt 
mellan kund och utvecklare. Detsamma gäller Logica och Capgemini då de menar att 
utvecklaren är den som har ansvaret juridiskt om någonting problematiskt skulle ske. 
Inom Centiro när de hanterar personuppgifter så är det utefter personuppgiftslagens 
direktiv. Däremot kan det uppstå problem ibland du kund vill ha statisk lagrad i flertalet 
år framöver, när gränsen för lagring av personuppgiftsinformation är max tre månader. 
Då har en temporär lösning hanterat det dilemmat som säger att de får lagra 
informationen i upp till två år. Därefter ser Centiro till att ingen personuppgiftsdata finns 
kvar och kan spåras tillbaka. 
 
När avtal skrivs om användande av en molnbaserad tjänst så förhåller sig 
affärssystemleverantörerna på samma sätt gällande att det avtal som upprättas är i någon 
form ett standardavtal. Vid frågan om modifierbarheten och till vilken del avtalet kunde 
individualiseras för ett företag så skiljer sig affärssystemleverantörerna. Centiro berättar 
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att större kunder oftast kan säga till om mer i ett avtal, eftersom de ska kunna anpassa det 
till stora delar av sin verksamhet. De har kunder i 86 länder och för att en molnbaserad 
tjänst ska kunna vara användbar så måste avtalet kunna anpassa sig till andra länders 
direktiv gällande exempelvis datalagring. I Capgeminis fall så speglas avtalen så att de 
ska följa de EU-direktiv som finns. Även om data skulle lagras utanför EUs gränser så 
arbetar Capgemini med att försöka skriva avtalet så att de anpassas till EUs direktiv. Hos 
Företag A kan avtal regleras för kunds krav, men det poängteras att Företag A inte går 
med på vad som helst. Vid de fall ett standardavtal modifieras så bifogas de nya kraven 
med standardavtalet. Pulsen försöker till stor det anpassa avtalet till kunds önskemål, men 
samtidigt nämns att Pulsen Combine är en tjänst som ser ut på ett visst sätt och därmed 
inte kan modifieras hur som helst. Därmed kan inte avtalet individualiseras för mycket 
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5.3.3 Tillgänglighet 
Tabellen nedan beskriver de relateringar kring tillgänglighet som har genomförts.  
 

 
Tabell 3 Relatering kring affärssystemleverantörernas svar angående tillgänglighet 
Att riskfaktorn tillgänglighet hanteras på olika sätt är något som har framkommit under 
intervjuerna. Det framkommer även vissa klara likheter i både synen och hanteringen av 
tillgängligheten. I stort sätt alla affärssystemleverantörer pratar om risken att inte ha 
tillgång till tjänsten över molnet. Dock så pratar både Företag A och Capgemini att de 
upplever att deras kunder inte anser tillgänglighet till molnet vara en större risk än att ha 
sin information i ett informationssystem in-house. Detta kan ha som grund i att varken 
Företag A eller Capgemini ansvarar eller säkerställer tillgänglighet då ansvaret ligger på 
Microsoft och i vissa fall även IBM.  
 
Däremot arbetar Pulsen, Centiro och Logica med att säkra tillgängligheten till sina 
molntjänster genom bindande avtal med kund. Vilket innebär att kunden kan förvänta sig 
full tillgänglighet till tjänsten. Larsson från Pulsen säger att ”Till 100 % kan man aldrig 
lova tillgänglighet, för det är teoretiskt omöjligt att uppnå” (Larsson 2012), vilket även 
Pulsen ser till att kunderna förstår. Något som framkom under intervjuerna var att dessa 
affärssystemleverantörer pratar om vikten av att det finns en gemensam förståelse för hur 
avtalet ser ut, så att inga missuppfattningar sker. Affärssystemleverantörerna är öppna 
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med att prata om att det finns risk med tillgänglighet i molnet samtidigt som de vill att 
kunden förstår innebörden av tjänsten och avtalet så att inga drastiska beslut fattas.   
 
Likheter i hur tillgänglighet hanteras syns även när affärssystemleverantörerna pratar om 
att avtalet reglerar vem som ansvarar för vad. Även i detta fall återkommer tydlighet i 
avtalet som en viktig faktor. När det gäller tillgänglighet till tjänsten så lovar 
affärssystemleverantörerna full garanti berättar både Pulsen och Logica. Om inte 
affärssystemleverantören kan se till att det finns tillgänglighet till tjänsten så att kunderna 
kan bedriva sin verksamhet försvinner förtroendet. Det innebär att 
affärssystemleverantören blir återbetalningsskyldiga gentemot kund och det är inte bara 
en kostnad i pengar, utan också en kostnad i förtroende. Enligt Angin är det enorma 
summor pengar som Logica blir skyldiga att betala om tjänsten enbart legat nere i några 
minuter. Dock är tillgängligheten till internet är en annan faktor som 
affärssystemleverantörerna inte har något ansvar för, vilket regleras via avtal. Om 
internet ligger nere är det inte affärssystemleverantörernas ansvar att kunderna inte 
kommer åt tjänsten utan detta ansvaras av internetleverantören. Att 
affärssystemleverantörer även ser till att kunden förstår vikten av ett avtal med en 
internetleverantör, som kan garantera en säker uppkoppling och kan garantera 
tillgänglighet till internet är viktigt att belysa enligt Logica.  

5.3.4 Kontroll och lagring 
Tabellen nedan beskriver de relateringar kring kontroll och lagring som har genomförts. 
 

Tabell 4 Relatering kring affärssystemleverantörernas svar angående kontroll och lagring 
 
Att affärssystemleverantörerna har en förståelse för att kunderna känner en oro över 
minskad kontroll är något som framkommer under intervjuerna. Det framkommer även 
att samtliga affärssystemleverantörer pratar om vikten av att det finns en förståelse hos 
kunden. Detta görs dock på lite olika sätt. Ytterligare något som framkommer är att 
samtliga kunder är väl insatta i molntjänster och vill vara medvetna hur deras information 
kommer att hanteras. Att företag som visar ett intresse för att skaffa sig molntjänst redan 
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är pålästa på ämnet är enligt Larsson viktigt. Detta innebär att det redan finns en 
grundläggande förståelse som därefter kan utvecklas. Om dock en kund är orolig över hur 
deras information hanteras av Pulsen så delger de sin säkerhetspolicy. Detta är ett sätt att 
visa kunden att de kommer hantera informationen på ett korrekt sätt och kunna stärka 
förtroendet.  
 
Ett sätt för att hantera företags oro med lagring är att följa EU-direktiv, detta är något 
som både Logica och Capgemini menar att de gör. Angin ger ett exempel på om lagring 
sker i USA, då det skulle innebära att all lagrad information även skulle vara tillgängliga 
för FBI. Detta innebär att informationen inte är skyddad och att detta skapar oro hos 
kunder. Men genom att följa de EU-direktiv som finns innebär det att även om kundens 
information skulle finnas i en datorhall i USA så är den skyddad från att någon annan har 
rätt till informationen. Ytterligare en likhet blir tydlig då även Capgemini följer dessa 
direktiv. Dock finns det en möjlighet för Logicas kunder att kunna välja var 
informationen ska finnas lagrad. Det innebär att om kunden vill ha sin information i en 
datorhall i Irland, Sverige eller i Indien kan detta väljas. Angin säger att om en kund kan 
tänka sig att ha sin information i Indien så blir det en mindre kostnad än om 
informationen skulle funnits i en datorhall i Sverige.  
 
Företag A som förmedlar Microsofts moln har speglade avtal med Microsoft om kunden 
istället vill skriva avtal med Företag A. Då de själva inte ansvarar för tjänsten är det dumt 
om de lovar något som Microsoft inte kan hålla berättar Svensson. Eftersom Företag A 
själva inte ansvarar för någon molntjänst så läggs ansvaret över på en tredje part, 
Microsoft i det fallet. Dock säger Svensson att de är tydliga i kommunikationen vad som 
gäller för att kunden ska ha en förståelse för molnets innebörd. En likhet kan ses även hur 
Centiro hanterar kontrollen av data. Tydlig kommunikation är något som även Börjesson 
belyser är av stor vikt. Centiro berättar för sina kunder att de lagrar kundens information 
och vem som kommer ha tillgång till den. Ytterligare specifikationer om var 
informationen finns redovisas inte, men det som framkommer är att Centiro har två 
datorhallar någonstans i Borås där all information finns lagrad. Både Pulsen och Centiro 
delger vem som kommer ha tillgång till kundens information och ungefär var den finns 
lagrad, vilket stärker tanken om tydlig kommunikation. 
 
Samtliga fem intervjupersoner från olika företag menar att vikten av att kunden förstår 
vad lagring i molnet innebär är en viktig aspekt. Då underlättar det om kunden redan är 
insatt i lagar och regler som berör lagring i molnet. Samtliga intervjupersoner påpekar 
dock att deras kunder är väl insatta kring ämnet och är ofta redan medvetna om de risker 
som kan finnas med att lagra information i molnet.  
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5.3.5 Leverantörsberoende 
Tabellen nedan beskriver de relateringar kring leverantörsberoende som har genomförts.  
 

Tabell 5 Relatering kring affärssystemleverantörernas svar angående leverantörsberoende 
 
Beroende på vilken intervjuperson som tillfrågades fanns det olika syn på 
leverantörsberoende och detta hanterades därför även på olika sätt. Att kunder måste vara 
medvetna om de risker som finns är något som alla affärssystemleverantörer pratar. 
Larsson berättar att det blir en lång process om en kund skulle vilja ta tillbaka sin 
information från molnet men att det är möjligt. Genom att skapa en medvetenhet hos 
kunden om vad de ger sig in på när de först väljer att lägga sin information i en 
molnbaserad tjänst är därför viktigt. Pulsen arbetar med att säkerställa att kunden ska 
kunna plocka ut sin information när den vill, men medvetenheten att det blir ytterligare 
en lång process är viktig. Liksom Pulsen hanterar Centiro leverantörsberoende på ett 
likande sätt. Att flyta tillbaka kundens information är en tydlig lång process men är 
viktigt att det kan genomföras. Centiro erbjuder kunden en form av konsulttjänst för att 
flytta över alla data som kunden behöver. Från första början är det viktigt att kunden är 
förstående vad som syftar till att lagra sin information i molnet.  
 
Till skillnad så använder Logica sig av sina avtal med kunder för att reglera 
leverantörsberoende. Enligt Angin finns det inga tekniska svårigheter i att flytta tillbaka 
kundens information från molnet, det som snarare är en svårighet är hur avtalen ser ut. 
Om ett avtal har upp till två års uppsägningstid så innebär det att kunden måste köpa loss 
sig från avtalet om den inte vill ha dubbla kostnader. I och med att avtalen reglerar hur 
kunden binder upp sig till molntjänsten är det viktigt att kunden är medveten om vad som 
gäller. Även i detta fall återkommer tydlighet i kommunikationen med kund för att säkra 
kundens förtroende. Även Capgemini anser vikten av tydlighet för att skapa en 
medvetenhet hos kund när de ansluter till en molntjänst. Dock finns det en del att uppleva 
när det gäller leverantörsberoende då det är fler företag som ansluter till molnet än vad 
som lämnar. Företag A gör ytterligare en skillnad i hur hanteringen sker. Svensson 
berättar att de har enkelhet som garanti för att få kunder att börja använda molnbaserade 
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tjänster. Vilket innebär att det fungerar relativt enkelt att kliva ur molnet och samtidigt ha 
kvar sin information enligt Svensson.  

5.4 Diskussion  
Som affärssystemleverantörer berättar i kapitel 4 så är de identifierade riskerna när det 
gäller molnbaserade tjänster, inte helt okända för dem. Hur arbetet går till med att hantera 
dessa risker skiljer sig, men i grund och botten så anser affärssystemleverantörer att de 
måste hanteras och inte sopas under mattan. Främst för att kunden ska få ett förtroende 
för affärssystemleverantören, men också för att kunna visa att det faktiskt sker arbete med 
att hantera risker med Cloud Computing.  
 
Något som är intressant är att affärssystemleverantörerna uppfattade att företag överlag 
har en väldigt bra koll själva när det kommer till molnbaserade tjänster. Det innebär att 
affärssystemleverantören får visa mer på detaljnivå hur de arbetar med risk, exempelvis 
genom att visa vilka algoritmer som används. Detsamma gäller om kund känner extra oro 
över en viss risk med Cloud Computing, då får affärssystemleverantören i detalj gå 
igenom med kunden hur de hanterar risken och att det sker på ett korrekt sätt.  
 
Affärssystemleverantörerna upplevde att till största del så är företag väldigt försiktiga när 
det gäller hantering av information på ett nytt sätt. Att företag inte spontant känner att nu 
lagrar vi allt i ett moln, utan mer kollar upp alla möjligheter och sedan in i minsta detalj 
sätter sig in i tjänsten. Det tror vi också är nödvändigt för ett företag, så att de inte köper 
grisen i säcken. För även om Cloud Computing av vissa företag anses vara ett relativt nytt 
och spännande begrepp på IT-marknaden, så kanske en användning av en molnbaserad 
inte fungerar för det specifika företaget.  
 
Ytterligare en intressant faktor var att affärssystemleverantörer lägger mycket tid på att få 
kund att förstå avtalet när det gäller lagring ur ett sekretess- och integritetsperspektiv. Det 
är något vi också tror är viktigt för att få företag att överhuvudtaget använda sig av en 
molnbaserad tjänst. För som nämnt i det tidigare stycket så tror även vi att företag är 
insatta i en tjänst de är intresserade av och kommer då också vilja vara med och grundligt 
förstå vad ett avtal gällande sekretess och integritet innebär. För det var som Företag A sa 
att om kund vill plocka fram ett avtal i efterhand och granska det, då vet 
affärssystemleverantören att någonting är fel. Och det är någonting som en 
affärssystemleverantör vill undvika till en så stor grad som möjligt. Därför är det bättre 
att från första början göra avtalet bra och noggrant samt att se till att båda parter förstår 
det som är skrivet, för att undvika komplikationer.  
 
Att det skulle vara större frånströmning än tillströmning till en molnbaserad tjänst är 
något som flertalet affärssystemleverantörer anser vara felaktigt. Cloud Computing är 
fortfarande i en fas där det fortfarande finns företag som inte har kunskap om vad 
molnbaserade tjänster innebär och det tror affärssystemleverantörerna kommer öka 
tillströmningen när fler företag får upp ögonen. Det innebär också tror vi att det kommer 
komma upp en mer utarbetad riskhantering om ett företag skulle vilja byta från en 
molnbaserad tjänst till någonting annat. Det poängterar också en del 



 

- 53 - 
 

affärssystemleverantörer att de inte har varit med om många fall där byte från en 
molnbaserad tjänst har skett. 
 
Vi tror att empirin kan hjälpa företag i deras diskussioner angående användande eller inte 
användande av en molnbaserad tjänst. Som Leavitt (2009) nämnde i kapitel 3.5 att 
företag avvaktar att använda sig av molnbaserade tjänster, för att vänta in att andra 
företag testar det först, kanske inte blir fallet nu, eftersom de får underlag svart på vitt hur 
affärssystemleverantörer hanterar risk. Precis som flertalet intervjupersoner nämnde så 
sätter företag sig in i någonting innan de skaffar det till företaget. Så om det skulle beröra 
molnbaserade tjänster så kan informationen från intervjupersonerna ge företagen en större 
förståelse för hur affärssystemleverantörer hanterar molnbaserade tjänster samt risker 
med dem. 
 
Några affärssystemleverantörer tillägger att det är upp till kunden att sedan avgöra om 
risken är värd att acceptera och om de är nöjda med det sätt som affärssystemleverantörer 
hanterar risken. Affärssystemleverantörerna kan sträcka sig till en viss gräns och när de 
gäller de affärssystemleverantörer som inte utvecklar ett eget moln, så kan de endast lova 
en riskhantering som utvecklaren kan göra. Och det är så det borde gå till anser vi. 
Naturligtvis så ser inte alla kunders verksamheter ut på samma sätt och de har därmed 
olika krav på en molnbaserad tjänst. Däremot så måste även de har en gräns och prioritera 
vad de vill kunna göra i en molnbaserad tjänst samt hur de vill ha sin information lagrad. 
 
Avslutningsvis, som visats i kapitel 5.3 så hanterar affärssystemleverantörer de 
huvudsakliga riskerna som finns med Cloud Computing. Det kommer att presenteras på 
ett överskådligt sätt i nästkommande kapitel. 
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6 Slutsats 

 

6.1 Inledning till slutsats 
För att presentera studiens slutsatser har vi valt att dela upp forskningsfrågorna och 
besvara de var för sig. Inledningsvis redovisas resultat för den andra och den tredje 
delfrågan. Därefter kommer den första delfrågan att presenteras, då den ligger till grund 
för huvudfrågans resultat. Huvudfrågans resultat kommer sedan att presenteras genom att 
först presentera resultatet i en tabell för att därefter beskriva det textuellt. Huvudfrågan är 
uppdelad på huvudsaklig risk för att ge läsaren en lättare förståelse. 

6.1.1 Vad är Cloud Computing och vad finns det för tjänster? 
Cloud Computing innebär att företag kan använda sig av hårdvara, mjukvara och 
applikationer via en så kallad molntjänst, som är internetburen istället för lagrad lokalt på 
företaget. Tjänsten levereras av en tredjepartsleverantör som står för uppdateringar och 
underhåll av tjänsten. Cloud Computing innebär att användare betalar för den kapacitet 
och produkter som används. Det i form av en kostnad månadsvis, liknande en 
prenumerationstjänst. Beroende på hur mycket ett företag använder sig av tjänsten, så 
styrs kostnaden därefter. 
 
Det finns olika typer av molntjänster bland annat publikt moln, privat moln och 
hybridmoln. Det publika molnet innebär att tredjepartsleverantören står för lagring, ofta i 
stora datacenter där företag delar på resurserna. Det privata molnet fungerar på ett 
liknande sätt som det publika molnet, med skillnaden att resurserna är lagrat lokalt på 
företaget. Det innebär att ett specifikt företag hanterar sina egna resurser lokalt. Företag 
kan också välja att kombinera dessa två molntyper i ett hybridmoln. Där kan företag välja 
vad de vill använda och lagra lokalt och vad som ska användas publikt. 
 
Ett företag kan använda sig av Cloud Computing på olika nivåer. Beroende på om de vill 
använda en enstaka tjänst till att ha hela sin IT-infrastruktur som en molnbaserad tjänst. 
Software as a Service (SaaS) innebär en mjukvarutjänst, såsom Google Mail och 
Hotmail. Tjänsten innebär att företag själva inte behöver stå för licenskostnader för att 
köpa in programvara, utan istället så hyr de in sig på en SaaS-tjänst via internet och 
betalar endast för hyrkostnaden. Platform as a service (PaaS) syftar på det att företag kan 
hyra in sig på en plattform via internet för att utveckla egna applikationer eller tjänster. 
Företag kan på det sättet utveckla och bestämma var de ska installeras någonstans. Det 
gör att företag har full kontroll över deras egna applikationer som de utvecklar. Den 
tredje nivån som brukar nämnas inom Cloud Computing är Infrastructure as a service 
(IaaS). Det innebär att ett företag kan hyra ett helt datacenter utan att de behöver ha en 
egen IT-administration eller IT-infrastruktur. På det sättet kan servrar och nätverk 
användas av företaget utan att de är lokalt lagrade på företaget. 

Detta kapitel behandlar resultat som har erhållits ur den teoretiska och empiriska 
insamlingen, analysen samt diskussionen.  Här presenteras forskningsfrågornas resultat att 
presenteras.  
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6.1.2 Vilka säkerhetsaspekter finns det med Cloud Computing? 
Inom Cloud Computing så finns det en del olika säkerhetsaspekter företag kan tänka på. 
När det gäller säkerheten i företags infrastruktur så kan det beaktas på olika nivåer, 
nätverksnivå, värdnivå och applikationsnivå. Nätverksnivån speglar skillnad mellan 
publika och privata moln, där privata moln löper mindre risk att utsättas för attacker då 
nätverket endast är uppkopplat lokalt på företaget. Vid användande av ett publikt moln så 
måste företaget se till att nätverksstrukturen kan integrera bra med molnleverantörens 
nätverksstruktur. Det är av vikt att kriterier som sekretess och integritet tas hänsyn till. I 
värdnivån behandlas säkerhet kring servicemodeller. Att autentiseringskontroller och att 
virtuella datorer inte försvinner är faktorer som är viktiga inom värdnivån. 
Molnutvecklare säkerställer det genom att inte offentliggöra information angående 
värdplattform eller operativsystem, då hackare kan nå den informationen för att attackera 
molntjänsten. I den tredje nivån, applikationsnivå behandlas säkerhet i mjukvara. Vid 
implementering av ny mjukvara i en molnplattform så måste molnleverantören säkerställa 
att standarder och praxis finns tillgängliga. Säkerhet på applikationsnivå berör 
applikationer som används av enstaka personer till flera miljontals användare. 
 
En annan säkerhetsaspekt inom Cloud Computing är Service-level agreement (SLA). Det 
är ett avtal som reglerar vad tjänsten ska innehålla, vilka specifikationer tjänsten har samt 
vilka krav kund och leverantör har på sig vid användandet av tjänsten.  Det är ett juridiskt 
bindande dokument som ska skapa en säkerhet för kund och leverantör vad som gäller 
om komplikationer skulle uppstå. 

6.1.3 Vilka är de huvudsakliga riskerna med Cloud Computing?  
De risker som presenterats i artiklar och genom undersökningar visats vara de mest 
oroande riskerna enligt företag är de huvudsakliga riskerna som har behandlats i kapitel 
3.7. Dessa är: 

• Sekretess och integritet 
• Juridiska Krav 
• Tillgänglighet 
• Kontroll och lagring 
• Leverantörsberoende 

Risker med sekretess och integritet avser att företag oroas över att obehöriga ska komma 
åt företagets sekretessbelagda information. Flertalet undersökningar baserat på tillfrågade 
företag som både använder sig av molnbaserade tjänster och de som inte gör det visar på 
liknande resultat. Att oavsett om det är ett företag som är användare av en tjänst eller inte 
så finns det en oro över risken att någon obehörig ska komma åt data. Juridiska krav 
speglar oro kring att information lagras på ett sätt som går emot de olika lagringsdirektiv 
som finns, inte bara i Sverige utan också resten av världen. Det finns källor som visar på 
att lagring av information inte sker på ett korrekt sätt. Vilket kan skapa oro hos företag då 
de precis som i sekretess och integritet inte vill att information ska hamna i fel händer. 
Att inte komma åt företagsinformation och att ha ett behov av att ständigt vara 
uppkopplad till internet, är problem som undersökningar visar att företag känner oro över. 
Brister i tillgänglighet till den molnbaserade tjänsten. När företag lämnar ifrån sig sin 
företagsinformation uppfattas en minskad kontroll, vilket ses som en huvudsaklig risk. 
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Ytterligare en huvudsaklig risk som företag ser med molnet är att det inte finns några 
standarder för hur integration mellan system fungerar.  Vilket innebär att företag ser en 
risk i att bli beroende av en och samma affärssystemleverantör.  
 

6.1.4 Hur hanterar affärssystemleverantörer de huvudsakliga riskerna 
inom Cloud Computing?  

För att skapa en tydlig överblick hur affärssystemleverantörer hanterar risker presenteras 
de nedan i separata tabeller indelat i de olika riskkategorierna.  I analysen har det 
framkommit på vilket sätt de olika affärssystemleverantörerna hanterar de identifierande 
riskerna vilket inledningsvis behandlas i de olika riskkategorierna.  
 

Sekretess och integritet 
• Autentiseringskontroll 
• Loggning av hämtad information 
• Avtal som reglerar lagring av information  
• ISO 27001 certifiering 
• Avtal endera direkt med affärssystemleverantör eller med utvecklare av tjänst 
• Ingen stor skillnad mot vanlig hosting eller om informationen lagras hos kunden 
• Extra kontroll vid personer som slutar 

Tabell 6 Sammanställning över hur sekretess och integritet hanteras 
 
Då sekretess och integritet enligt många företag ansågs som en stor risk så är det också av 
stor vikt att detta hanteras av affärssystemleverantörerna. I en molnbaserad tjänst så 
används en stark autentiseringskontroll där inte bara ett användarnamn och lösenord 
räcker för att logga in. Det krävs en extrabricka som ska kontrollera att personen som 
loggar in verkligen är den som sitter vid datorn. All information och alla händelser i 
systemet loggas för att kunna se vilken person som har gjort vad och när personen har 
gjort det. Det arbetas också mycket med att se till att när en person slutar så ska accessen 
till systemet försvinna för den personen. En affärssystemleverantör har certifierat deras 
lagring av information enligt ISO-standarden 27001, en annan affärssystemleverantör 
håller på med certifieringsprocessen. Affärssystemleverantörerna har vissa avtal som 
reglerar hur information får lagras och dessa beroende på tjänst är antingen direkt med 
affärssystemleverantören eller med utvecklaren av tjänsten. En del 
affärssystemleverantörer ser inte så stor skillnad mellan hur information lagras i en 
outsourcing-tjänst eller om det skulle vara en molnbaserad tjänst. Den sker på ungefär 
samma sätt. 
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Juridiska Krav 
• Personuppgiftsavtal 
• Personuppgiftslagen (PUL) 
• Avtal kan modifieras till viss grad 
• Direktavtal med utvecklare 
• Följer EU-direktiv till så stor mån som möjligt 

Tabell 7 Sammanställning över hur juridiska risker hanteras 
 
När information lagras i en molnbaserad tjänst så har affärssystemleverantörerna som 
deltagit i studien vissa direktiv att följa. Om användandet och lagringen av information 
ska ske inom Sveriges gränser så arbetar affärssystemleverantörerna under 
personuppgiftslagen. Den reglerar hur information får lagras och hur den får föras vidare 
till en annan part. Om informationen skulle lagras utanför Sverige så finns det EU-
direktiv som affärssystemleverantörerna måste följa, om informationen skulle lagras i ett 
EU-land. Dock försöker en affärssystemleverantör att så långt det går oavsett land 
informationen lagras i att följa de EU-direktiv som gäller. Vissa affärssystemleverantörer 
använder personuppgiftsavtal i deras molnbaserade tjänst där personuppgifterna som 
lagras fortfarande ägs och ansvaras av företaget, men det är affärssystemleverantören som 
hanterar hur de lagras. Avtal som skrivs gällande molnbaserade tjänster kan modifieras 
till en viss gräns. Företaget och affärssystemleverantören får förhandla om avtalspunkter 
och där för företag och affärssystemleverantörer kompromissa. Tjänsten ser ut på ett visst 
sätt och kan inte helt individuellt anpassas till företagets krav. I de fall då 
affärssystemleverantören inte har en egen molntjänst så kan ett avtal gällande tjänsten 
skrivas direkt med tjänstutvecklaren. Företaget kan också om de vill skriva ett avtal som 
går mellan företag och affärssystemleverantör och affärssystemleverantör och utvecklare, 
om det skulle få företaget att känna sig mer tryggt. 
 
 

Tillgänglighet 
• Avtal reglerar tillgänglighet 
• Avtal reglerar vem som är ansvarig 
• Hög redundans på datorhallar 
• Full garanti att tjänsten ska vara tillgänglig 
• Överlåter hantering av tillgänglighet till tredje part 

Tabell 8 Sammanställning över hur tillgänglighet hanteras 
 
Vad som framkommit i analysen är att alla tillfrågade affärssystemleverantörer använder 
avtal som reglerar tillgängligheten. Vilket innebär att affärssystemleverantören blir 
återbetalningsskyldig om inte tillgängligheten upprätthålls. Affärssystemleverantörerna 
garanterar full tillgänglighet till tjänsten när ansvaret är i deras händer. Beroende på om 
affärssystemleverantören har en molnbaserad tjänst som de själva driftar hanteras det lite 
olika därefter. I de fall då affärssystemleverantören tillhandahåller licenser från 
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ytterligare en tredje part är det inte affärssystemleverantörerna själva som hanterar 
tillgänglighet till tjänster. Vilket innebär att de själva särför inte hanterar tillänglighet. 
Affärssystemleverantörer som själva driftar och hanterar användarnas data använder 
redundanta datorhallar och garanterar att om en datorhall ligger nere så finns tillgång till 
tjänsten genom en annan datorhall.  
 
För att användaren av en molnbaserad tjänst ska förstå innebörden av ett avtal med en 
affärssystemleverantör och att även kunden till viss del även är ansvarig berörs även detta 
i avtalet. För att komma åt molntjänst behövs internet, vilket inte 
affärssystemleverantörerna är ansvariga för. Affärssystemleverantörerna reglerar 
ansvarsområde i avtalet som upprättas mellan dem och kunden.  
 

Kontroll och lagring 
• Delger informationssäkerhetspolicy 
• Tydlig i kommunikationen  
• Speglade avtal med tredje part 
• Kunden kan själv välja var de vill ha data lagrad 
• Lagring anpassas efter EU-direktiv 
• Vikten av en gemensam förståelse 

Tabell 9 Sammanställning över hur kontroll och lagring hanteras 
 

Även kontroll och lagring hanteras av affärssystemleverantörerna på likande sätt med 
några undantag från de affärssystemleverantörer som inte själva driftar molntjänster. 
Något som visar sig vara viktigt att hantera är att skapa en förståelse hos kunden, detta 
görs med en tydlighet i kommunikationen. Affärssystemleverantörerna arbetar med att 
kunden ska förstå vad en molntjänst innebär så att de inte skaffar tjänsten utan att tänka 
efter. När kunden lämnar ifrån sig sin information ska affärssystemleverantörerna kunna 
garantera att de hanterar den på rätt sätt. För att kunna stärka kundens förtroende i att de 
hanterar informationen på ett korrekt sätt delger affärssystemleverantörer sin 
informationssäkerhetspolicy och kan garantera att de har lagrar kontroll över 
informationen.  
 
Ytterligare ett sätt att hantera risken med att kunden känner en minskad kontroll över sin 
information är att kunna erbjuda att kunden själv kan välja i vilket land företagets data 
ska finnas lagrad. Det innebär att affärssystemleverantören kan ta hänsyn till eventuella 
krav som finns hos kundens företag om var information får finnas lagrad. Att kunna 
tillmötesgå krav på lagring är ett sätt för affärssystemleverantörer att hantera risken med 
att kunden upplever minskad kontroll och en oro över hur lagringen sker. I de fall då 
kundens data lagras i ett land utanför EU följer de affärssystemleverantörer de EU-
direktiv som finns. Vilket innebär att oavsett om data lagras i exempelvis USA, så kan 
ingen annan få tillgång till den informationen oavsett hur det landets lagar ser ut. Vilket 
innebär genom att affärssystemleverantörerna följer de direktiv som finns så kan kundens 
information vara säker även om den lagras i ett annat land. 
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Leverantörsberoende 
• Säkerställer att kundens information kan plockas ur molnet 
• Skapa medvetenhet hos kund 
• Enkelhet som garanti 
• Regleras via avtal 

Tabell 10 Sammanställning över hur leverantörsberoende hanteras 
 
Att inte ha möjligheten att flytta tillbaka sin information till en traditionell tjänst eller att 
byta leverantör var något som också ansågs som en stor risk bland företag. Samtliga 
affärssystemleverantörer erbjuder möjligheten att ta tillbaka information om företaget 
skulle vilja det. Det är bara mer eller mindre krångligt. En affärssystemleverantör 
arbetade med att säkerställa att information kan hämtas ut närsomhelst om kunden så 
skulle vilja det. För att det ska vara möjligt så arbetar affärssystemleverantören med att 
skapa en förståelse och medvetenhet hos kund att det kommer bli en lång och mödosam 
process. En annan affärssystemleverantör anser det vara relativt enkelt att plocka tillbaka 
sin information från en molnbaserad tjänst. De har en enkelhet som garanti när det gäller 
återtagande av information.  Några affärssystemleverantörer reglerar hur detta kommer 
ske via avtal för att kund och affärssystemleverantör helt ska veta hur en sådan process 
skulle gå till. 
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7 Utvärdering 

 

7.1 Utvärdering om metodval 
Då vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats så har arbetet med uppsatsen 
skett därefter. Studiens bygger på empirisk insamling som har skett genom direkta 
intervjuer. För att formulera dessa frågor så har den teoretiska referensramen varit en 
grund. Den formades genom ett deduktivt arbetssätt där tolkning av sekundärdata gav 
underlag för den teoretiska insamlingen. Även förståelse av den teoretiska kunskapen 
inom ämnet har använts för att kunna skapa den empiriska förståelsen. Under uppsatsens 
gång har detta arbetssätt genomförts då grunden för att kunna genomföra intervjuer 
byggde på en förståelse för ämnet. Då vi syftade till att tolka och skapa en djup förståelse 
inom ämnet anser vi att den kvalitativa metoden som valdes är mest passande.  
 
Då studien bygger på intervjuer med fem personer från fem olika företag så ger det en 
bättre helhetsbild av hur hantering av huvudsakliga risker går till. Genom att kunna se hur 
flera företag arbetar så skapar det en bättre syn av verkligheten, gentemot om ett företag 
hade intervjuats. Vi anser därför att det empiriska materialet ger en relatering av hög 
kvalité. I uppsatsens början gjordes ett urval som beskrivs i kapitel 2.3 om vilka 
affärssystemleverantörer som skulle kunna bidra med relevant information om ämnet. Vi 
anser att de intervjupersonerna som har deltagit i studien har bidragit med betydelsefull 
kunskap för att kunna formulera ett svar på frågeställningen, hur de huvudsakliga 
riskerna hanteras. Vid intervjutillfället frågades intervjupersonerna om vi fick lov att 
spela in intervjun och om vi fick använda deras och företagets namn i uppsatsen. Detta 
innebär att uppsatsen följer de etiska principer som presenterats i kapitel 2.4.2.  

7.2 Reliabilitet 
Då intervjuerna genomfördes i lugna miljöer där intervjupersonerna kunde fokusera och 
svara sanningsenligt utan störande moment så skulle den externa reliabiliteten kunna vara 
hög. Men som Bryman (2010) menar är det svårt att frysa en social miljö, samt att 
forskningsämnet förändras vilket innebär att om intervjupersonerna skulle frågas igen 
skulle svaren se annorlunda ut. Sedan så är författarna av rapporten också specifikt 
kopplade till studien, så att uppnå en hög extern reliabilitet skulle kräva att författarna är 
densamma som gör om studien och att de agerar på ett liknande sätt som vid första 
tillfället. 
 
Då båda författarna av denna rapport har medverkat vid samtliga intervjuer, så har 
tolkandet av data kunnat ske på samma sätt. Innan strukturerandet av information så har 
även diskussioner författarna emellan ägt rum. Det har genererat i en hög intern 
reliabilitet.  

Detta kapitel behandlar utvärdering av metodval som presenterades i kapitel 2.6. Vidare 
granskas uppsatsens kvalité genom vald utvärderingsmetod som redogjordes i kapitel 2.6.1, 
2.6.2 respektive 2.6.3. Även förslag på fortsatt forskning presenteras i detta kapitel.  
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7.3 Validitet 
För att uppnå en hög inre validitet så har intervjupersonerna valts ut efter ett antal 
kriterier, som tidigare nämnt i kapitel 2.3. Det för att göra en empirisk undersökning som 
har stor anknytning till den teoretiska undersökningen. 
  
Då intervju med personer från flertalet olika företag har genomförts så anses liknande 
slutsatser kunna uppnås. Det för att flera intervjuer ger en bredare bild än vad en intervju 
hade gjort. Då slutsatsen presenterar en form av sammanställning angående hur de 
huvudsakliga riskerna hanteras kan det antas att om fem intervjuer med andra 
intervjupersoner skulle genomföras skulle liknande slutsatser framkomma.  Därför anses 
uppsatsens externa validitet vara hög. 
 

7.4 Generaliserbarhet  
Genom att presentera hur olika affärssystemleverantörer hanterar de huvudsakliga 
riskerna har vi i vår studie bidragit med kunskap till ämnet. Resultatet som vi kommit 
fram till är användbart för företag som använder sig av molntjänster eller har funderingar 
på det. Studiens bidrag kan även vara av intresse för affärssystemleverantörer. 
 
Då intervjuer har genomförts med ett begränsat antal affärssystemleverantörer kan det 
vara svårt att göra en generalisering att alla molntjänster hanteras på liknande sätt. Dock 
visar resultatet av studien att affärssystemleverantörerna hanterar riskerna på liknande 
sätt, oavsett molntjänst. Därför anser vi att studiens bidrag innehar en god 
generaliserbarhet som kan vara användbar för senare forskning. 
 

7.5 Förslag på fortsatt forskning  
Då Cloud Computing är ett aktuellt ämne i IT-världen har därför många olika funderingar 
som skulle kunna användas som förslag till vidare forskning uppkommit. Efter att ha tagit 
del av flertalet undersökningar visas att användandet av tjänster i molnet är relativt lågt. 
Något som vore intressant att forska om är vad den låga användningen beror på. Är det så 
att det är synen på riskerna som är den huvudsakliga anledningen till att tjänster i molnet 
väljs bort?  
 
Då vi har tagit del av redan genomförd undersökning om vilka huvudsakliga risker som 
finns med molnbaserade tjänster har en idé uppkommit att det vore en intressant att ta 
reda på om synen på risker skiljer sig mellan stora och små företag och även om 
affärssystemleverantören har en annan syn.  
 
Vidare anser vi att det är av intresse att ta reda på om kunder är intresserade av att erhålla 
affärssystem som molntjänst. Vi upptäckte under studiens gång att det är mer vanligt med 
tjänster snarare än helintegrerat affärssystemsystem i molnet. Är det så att molntjänster 
har blivit ett så pass etablerat tillvägagångssätt att företag kan tänka sig att lägga ut all 
företagsinformation i ett affärssystem i molnet?   
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Inledande frågor  

• Får vi lov att spela in intervjun? 
• Berätta om dig själv, företaget och vad din tjänst innebär  
• Vad är din roll i arbetet inom molnbaserade tjänster? 

 
Allmänt  

• Vilka typer av molnbaserade tjänster erbjuder ert företag? 
• Hur många av era kunder använder idag molnbaserade tjänster? 
• Upplever du att användandet har ökat?  

 
Risker 

• Vilka är de huvudsakliga risker med molnet enligt dig? 
 

• Hur arbetar ni med sekretess och integritet? 
 

• Hur arbetar ni med tillgänglighet i era molntjänst/er? 
 

• Berättar ni för kund var deras information är lagrad någonstans? 
 

• Hur arbetar ni för att uppnå en säker lagring?  
 

• Hur arbetar ni för att säkerställa lagring ur ett juridiskt perspektiv?  
 

• Hur ser era avtal ut gällande molntjänster? 
 

• Hur hanterar ni äganderätt av data i er molntjänst? 
 

• Hur hanterar ni om en kund skulle vilja byta molnleverantör eller tillbaka till ett 
traditionellt affärssystem? 
 

Avslutande frågor 
• Är det något ytterligare du vill tillägga?   
• Får vi lov att använda ditt och företagets namn i rapporten? 
• Kan vi kontakta dig om ytterligare frågor uppkommer vid ett senare tillfälle? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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