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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats behandlar säkerhet inom molnet. Med hjälp av en litteraturstudie inom 

ämnet kombinerat med intervjuer av företag som både använder och erbjuder molntjänster 

undersöker vi vad företagen har för kunskap om säkerhetsbrister inom molnet. Utöver 

säkerhetsfrågor har vi även belyst en rad generella frågor kring molnet; varför företag använder 

molnet och vad de upplever som för- och nackdelar med tjänsterna. Vidare argumenterar vi för 

införandet av en standard som kommer att klargöra vilka säkerhetsrutiner som molnföretagen 

erbjuder. Uppsatsens resultat är av intresse för den som står inför ett beslut att införa 

molntjänster, eller den som redan använder molnet men har funderingar kring dess 

säkerhetsaspekter. 

 

Nyckelord: Molnet, Moln, Säkerhet, Cloud Computing 

  



 

 

Begreppslista 
 

Cloud Computing: Ett IT-fenomen som involverar flyttandet av datorkraft och lagring till en 

tredje part som man tillhandahåller via en internetuppkoppling(Mell & Grance, 2009) 

 

Molnet: Den svenska översättningen av begreppet “Cloud Computing”. 

 

Molntjänster: Med molntjänster syftar vi specifikt på de tjänster som erbjuds via molnet. 
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1 Inledning 
Det frekventa användandet av begreppet “molnet” bland IT-medier och branschfolk har väckt 

vårt intresse för fenomenet som enligt vissa är det nya inom IT-branschen(Caron, Desprez, 

Loureiro, & Muresan, 2009) . Man kan också se att allt fler företag väljer att gå över till molnet 

för att spara resurser (Greenwald, 2010). Samtidigt så visar en undersökning att 74 % av de 

företag som inte går över till molnet anger säkerheten som den största anledningen till varför 

man väntar. (A survey on security issues in service delivery models of cloud computing)  

Att gå över till molnet betyder generellt att flytta information och datorkraft till en tredje part 

istället för att köra applikationer och lagra data på en lokal server(Dillon, Wu, & Chang, 2010). 

Samtidigt som Cloud Computing hyllas som framtiden inom IT får den också kritik för dess 

säkerhetsaspekter(Greenwald, 2010). Vi ska ta reda på är om denna kritik är rättfärdigad eller en 

överdrift. Stämmer det att kunden själv har ansvar vid ett säkerhetsintrång hos ett företaget som 

erbjuder molntjänster? Vad händer med en kunds data om företaget som erbjuder molnet köps 

upp eller går i konkurs? 

 

1.1 Syfte 
Huvudsyftet är att beskriva vilka säkerhetsrisker som existerar inom cloud computing och vad 

företagen som använder och erbjuder molntjänsterna anser om dessa risker. Delsyftet är att 

beskriva hur cloud computing fungerar, vilka tjänster som finns, vad företag har för uppfattning 

om tjänsterna och varför de väljer att gå över till molnet. 

 

Vi kommer att ta reda på om företagen är medvetna om säkerhetsriskerna inom molnet. Vi 

kommer också undersöka hur stor kunskap företag har kring de molntjänster de använder. 

Resultatet kan användas som underlag för företag som står inför ett beslut att införa molntjänster 

men förhåller sig kritiska till tekniken på grund av säkerhetsrisker. 

 

1.2 Frågeställning/Problem 
Vår frågeställning delas in i två områden; En generell frågeställning kring molnet där vi har en 

undran om vad molnet är och vad företag har för attityder till det. Det andra, och mer omfattande 

området, är säkerhetsaspekter kring molnet och vad företagen som använder och erbjuder 

molntjänster anser om molnets potentiella säkerhetsrisker. 

 

Sammanställning av frågeställning 

Varför väljer företag att gå över till molnet? 

Vad använder företag för molntjänster? 

I vilket land lagras den data som finns i molnet? 

Varför väljer man att lagra i just det landet?  

Vem har ansvaret vid säkerhetsintrång, datakrasch eller dataförlust? 

Har företag som erbjuder molnet tillgång till sina kunders moln? 

Hur sköts säkerhetskopiering av kunders data hos företag som erbjuder molntjänster? 

Vad händer med kundens data om företaget som erbjuder molnet går i konkurs eller blir 

uppköpt? Finns det några garantier på att kunden kan behålla tillgång till sina data? 
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1.3 Avgränsning 
Vi kommer att hålla oss till generella förklaringar och betrakta molnet på ett mer överskådligt 

plan där vi undersöker hur principer inom tekniken skiljer sig från mer traditionella IT-lösningar.  

Vi har valt att inte inkludera specifika tekniska detaljer för att göra uppsatsen mer förståelig och 

tillgänglig för ett större antal intressenter. Uppsatsen ska kunna läsas och förstås av både till 

exempel en VD och en säkerhetsansvarig på ett företag för att ge en större förståelse för hur en 

molntjänst fungerar och vilka säkerhetsrisker som finns inom dessa. Detta kan i sin tur leda till 

ett beslut om framtida införande av en molntjänst. 

 

Vidare så är de tekniska detaljerna heller inte nödvändiga för att förstå vårt huvudsyfte, som 

nämnt är att beskriva säkerhetsrisker inom molnet och vad företagen som använder samt erbjuder 

molntjänsterna anser om dessa. Eftersom vi har fokus på säkerheten avgränsar vi oss från att 

besvara frågor som rör exempelvis pris, kvalité, tillgänglighet, kundfokus och lagringsutrymme, 

vilka också är eftertraktade kvalitéer hos ett företag som erbjuder molntjänster. 

 

1.4 Intressenter 
Företagsledning vid ett företag som inte använder molntjänster: Vid eventuella diskussioner 

om att gå över till molnet där ett beslut behöver tas huruvida man vill gå över eller inte, kan vår 

uppsats användas som informationskälla och senare som ett stöd till detta beslut. 

 

Företagsledning vid ett företag som redan använder molnet: Eftersom många företag väljer 

att gå över till molnet, och i vissa fall utan vidare kunskap inom ämnet, kan vår uppsats belysa 

viktiga säkerhetsfrågor som en företagsledning inte funderat kring och kan senare ta en 

diskussion med företaget som handhåller deras potentiella molntjänster. 
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2 Perspektiv 
 

2.1 Koppling till befintlig kunskap 
Som tidigare nämnt är cloud computing ett hett ämne IT branschen idag, och därför faller det sig 

naturligt att mycket skrivs om ämnet. Vi har använt oss av en rad artiklar och texter för att 

identifiera cloud computing som fenomen och för att få förståelse för hur tekniken används i 

dagsläget.  

 

Det finns publicerade artiklar och tidningsartiklar som rör vårt ämne, som är säkerhet. Vi anser 

att vi med vår undersökning bygger vidare på den iakttagelse som finns i dessa skrifter då vi 

undersöker förekomsten av de möjliga säkerhetsriskerna bland företag som använder och 

erbjuder molntjänster. Vidare diskuterar vi kring möjliga lösningar på de frågor som finns 

angående säkerhetsbestämmelser inom molnet. 

 

2.2 Centrala Begrepp 
Vi har valt att definiera begreppen inom cloud computing utifrån ett dokument framställt av 

NIST (National Institute of Technology), vilket är en del av den amerikanska regeringen. 

Anledningen är att vi tycker att de erbjuder en enkel och tydlig förklaring av vad Molnet är och 

vad det erbjuder. NIST’s definition används av många forskare, företag och tidningar inom it-

världen. 

 

Vi använder även egna exempel på tjänster för att visa hur de olika tjänstmodellerna och 

driftsättningsmodellerna används i praktiken. 

 

2.2.1 Cloud Computing 
NIST’s förklaring på begreppet cloud computing följer: 

 

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared 

pool of configurable computing resources “(Mell & Grance, 2009) 

 

Detta innebär att möjlighet ges till kunden att få skalbara resurser som kan utvecklas och 

användas utan att företaget eller användaren behöver fokusera på infrastruktur eller hårdvara. 

Med hjälp av denna teknik kan företaget undkomma arbetet och kostnaderna med att införskaffa, 

installera och driva egna servrar och datalagring. 

 

Det finns en rad olika tjänstmodeller inom cloud computing. Dessa modeller delar upp 

molntjänsterna efter användningsområde. Följande är en genomgång av samtliga med exempel 

på tjänster som nyttjar modellen. 

 

2.2.2 SaaS (Software As A Service) 
Modellen går ut på att man ger användaren tillgång till en applikation som körs externt genom 

molnet, via ett webbgränssnitt eller en tunn klient. Denna modell ger inte användaren tillgång till 

bakomliggande plattform eller server, utan endast applikationen i fråga(Mell & Grance, 2009). 
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Figur 1 – Google Documents 

 
Ett exempel på en molntjänst som använder sig av SaaS modellen är Google Documents som är 

ett webb-baserat kontorspaket (https://docs.google.com/) 

 

2.2.3 PaaS (Platform As A Service) 
Denna modell ger användaren tillgång till en plattform via en molnserver där man kan köra 

egenutvecklade applikationer. Användaren får emellertid inte tillgång till serverkonfigurationer 

operativsystem eller hårdvara utan är hänvisad till de inställningar och möjligheter som finns 

inom den specifika tjänsten. Ofta används ett webbaserat gränssnitt för interaktion med 

plattformens(Mell & Grance, 2009). 

 

Ett exempel på en tjänst som använder sig av denna modell är Google App Engine 

(code.google.com/appengine/) 

 

2.2.4 IaaS (Infrastructure As A Service) 
IaaS ger användaren tillgång till en egen virtuell server (även kallad virtual machine, eller 

virtuell maskin) via molnet där denne kan modifiera operativsystem och mjukvara på servern 

efter egna behov. Datorkraften och bandbredden är skalbar och kan dynamiskt anpassas efter hur 

användarens krav. 

 

Amazon (http://aws.amazon.com/ec2/) och Microsoft 

(http://www.microsoft.com/windowsazure/)  är exempel på två företag som erbjuder som 

erbjuder denna typ av molntjänst. Båda har betalningsplaner som går ut på att man endast betalar 

för den datorkraft man använder(Mell & Grance, 2009). 

https://docs.google.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fec2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdVfqGba8hJnfnihNs2-MtB2HynA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fwindowsazure%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRU10vLlvOPXFEoiA8kqACzWbBCg
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Utöver de olika tjänstmodellerna delar man även upp moln efter hur de driftsätts. Detta sker 

enligt fyra olika modeller. 

 

2.2.5 Privat Moln (Private Cloud) 
Ett privat moln är ett moln som endast drivs och är tillgängligt för en organisation. Det kan 

drivas av organisationen i fråga, eller av en tredje part(Mell & Grance, 2009). 

 

2.2.6 Community Cloud 
Denna driftsättningsmodell innefattar ett moln som delas av flera olika organisationer med delat 

intresse inom säkerhet, krav etc. Det kan drivas av inblandade organisationer eller av en tredje 

part(Mell & Grance, 2009). 

 

2.2.7 Allmänt Moln (Public Cloud) 
Ett moln som är tillgängligt för allmänheten eller en större grupp organisationer inom en särskild 

bransch. Molnet drivs och ägs av en organisation som sysslar specifikt med att sälja 

molntjänster(Mell & Grance, 2009). 

 

2.2.8 Hybridmoln (Hybrid Cloud) 
Denna typ av modell involverar en kombination av två eller fler av de tre tidigare nämnda 

modellerna. Molnen är skilda ting, men förenas genom att de använder en gemensam 

standardiserad eller egenutvecklad teknik(Mell & Grance, 2009). 
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3 Informationssäkerhet 
Begreppet “säkerhet” är ett återkommande begrepp i denna uppsats. Men vad innefattar 

egentligen säkerhet? För att svara på denna fråga har vi tagit hjälp av en doktorsavhandling av 

Per Oscarsson. Anledningen till att vi använder oss av hans definition är att vi anser att den tagit 

bra kvalitéer från två tidigare definitioner och utarbetat dessa till en mer omfattande och aktuell 

definition (Oscarson, 2001). 

 

Oscarsson definierar informationssäkerhet som ett begrepp bestående av tre huvudsakliga 

delbegrepp: 

 

“Sekretess: s kerst llande av att information och informationshanterande resurser  r tillg nglig 

endast f r beh riga anv ndare  

 

“Riktighet: f rhindrande av att information och informationshanterande resurser f r ndras 

utom kontroll  

 

“Tillg nglighet: s kerst llande av att beh riga anv ndare vid behov har tillg ng till information 

och informationshanterande resurser  

 

Vid användandet av begreppet “säkerhet” syftar vi till denna definition som presenteras av 

Oscarson (2001). 

4 Metod 
Med hjälp av en litteraturstudie kring molnet och dess säkerhetsaspekter kombinerat med 

intervjuer av företag som använder och erbjuder tjänsterna redogör vi för vilka attityder och 

tankar som finns kring säkerheten inom molnet. Denna uppsats undersöker hur säkert detta nya 

fenomen verkligen är och vem som står ansvarig när något går fel. 

 

Figur 2 - Metodöversikt

 
Ovan är en modell av vår metodanvändning i uppsatsarbetet.  
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4.1 Modell 
Arbetet med denna uppsats är baserat på Oates “Model Of The Research Process”(Oates, 2006). 

Anledningen till att vi använde oss av denna modell är att vi anser att den gav en tydlig och 

överskådlig bild av arbetet. Vi delade upp arbetet i fyra olika steg: inledande fas, strategi, 

datainsamlingsmetod och analysmetod. Varje steg inom de olika faserna involverade en eller 

flera metodanvändningar som förde arbetet vidare till nästa fas. 

 

4.1.1 Inledande fas 

4.1.1.1 Erfarenheter och Motivation 
I detta steg reflekterade vi över vad vi ville ta reda på och varför. Vi valde molnet eftersom vi 

anser att fenomenet är omtalat inom media, företag och it-världen i bred utsträckning. Efter 

undersökning av nyhetsartiklar upplevde vi att säkerheten inom molnet var ett omdiskuterat 

ämne där det rådde delade åsikter om vad som var riktigt. Detta gav oss uppslag till att undersöka 

just vilka uppfattningar som finns och hur dessa överensstämmer med verkligheten. Detta 

moment lade grunden för den föreberedande litteratursökning vi gjorde inom ämnet. 

 

4.1.1.2 Kunskapsprojektering 
Detta steg baserades på en metodansats utvecklad av Göran Goldkuhl vid Jönköpings 

Universitet. Ansatsen syftar till att klargöra vad man vill utveckla kunskap om och hur man 

planerar att gå till väga. Kunskapsprojekteringen har i vårt fall agerat som ett stöd till 

kandidatuppsatsen där vi fick en överskådlig bild på hur och vad vi vill utveckla kunskap om. På 

detta sätt behöll vi fokus på den frågeställningen och de metoder vi tänkt använda under arbetets 

gång.  

 

Kunskapsprojekteringen fungerade i vårt fall även som avgränsning av vår undersökning, då vi 

tack vare ett opponeringstillfälle på vår kunskapsprojekteringsrapport insåg vad som var möjligt 

att göra med tanke på tidsbegränsningen och vad som ansågs relevant inom det specifika området 

vi skulle komma att skriva om(Goldkuhl, 1998).  

 

4.1.1.3 Inledande litteratursökning 
Innan vår litteraturstudie bestämde vi oss för att göra en inledande litteratursökning för att på så 

sätt ha stöd får våra intervjufrågor. Detta på grund av att kandidatuppsatsen skrevs tätt intill 

julledigheten och vi drog slutsatsen att chans till intervju skulle vara mycket mindre vid jul. Vi 

sökte på Google Scholar där söksträngen var ”cloud risks”. Kravet var att artikeln skulle täcka 

frågor gällande både lag och säkerhet. Artikeln vi valde som var ” Savings cloud risks of 

outsourcing tech”, skriven av Judy Greenwald, stämde med våra krav. Artikeln var bland de 

första tio söksidorna på Google Scholar. 

4.1.1.4 Frågeställning 
Frågeställningen är baserad på frågor som väcktes vid arbetet med kunskapsprojekteringen, som 

involverade en inledande litteratursökning och ett seminarium.  

Denna inledande litteratursökningen gav oss en artikel som bidrog till våra intervjufrågor och 

ledde till vår undersökning. 
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4.1.2 Strategi 

4.1.2.1 Undersökning 
Vi har använt oss av en undersökningsmetod som fokuserar på att samla in kvalitativa data från 

en grupp respondenter. 

 

 Qualitative data includes all non-numeric data - words, images, sounds and so on - found in 

such things as interview tapes researchers’ diaries, company documents, websites and 

developers’ models.  (Oates 2006) 

 

Enligt Oates (2006) fokuserar fallstudier på en instans av en företeelse och undersöker 

fenomenet i sin naturligt förekommande kontext. Det som skiljer vår ansats från en fallstudie av 

denna definition är att vi inkluderar ett flertal respondenter istället för att fokusera på en. 

 

Undersökningen genererar data genom frågor till respondenter, baserade på uppslag från vår 

litteraturstudie. Frågorna är av öppen art, och ger möjlighet till följdfrågor för att utveckla 

svaren. 

 

Respondenterna är uppdelade i två kategorier; företag som är användare av molntjänster och 

företag som erbjuder molntjänster till andra företag. Frågeställningen är anpassad för de 

respektive grupperna. 

 

Följande är en beskrivning av frågorna vi inkluderar i undersökningen. 

 

Till de mer omfattande frågorna har vi inkluderat citat från vår inledande litteratursökning inom 

ämnet som stöd. 

 

Frågor till företag som använder sig av molnet: 

Vilka är huvudsakliga skälen till att ni använder molnet? 

Med denna fråga vill vi undersöka kundens huvudsakliga skäl till varför man valt att gå över till 

molnet, exempelvis ekonomiska skäl. 

 

Hur länge har ni använt er av molnet? 

Vi har valt att ställa denna fråga eftersom kundens upplevelse av tjänsten kan variera vid en 

veckas användning jämfört med ett års användning.  

 

Vad har ni upplevt för fördelar/nackdelar med molnet? 

Vi vill undersöka vad kunden upplever för fördelar och nackdelar med den nuvarande 

molntjänsten de använder. 

 

Vilken specifik tjänst ni använder er av? 

Med denna fråga vill vi försäkra oss om att de molntjänster som används stämmer med den 

informationen som finns på företagets hemsida. Exempelvis kan informationen vara gammal, 

och att företaget valt att välja eller inte använda sig av tjänsten längre. 
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I vilket land lagras er data? 

Vi vill undersöka om kunden vet vilket land deras data lagras i. Anledningen till detta är att det 

data kan stå under annan lagstiftning om den befinner sig utanför landets gränser, i vilket 

företaget har sin verksamhet. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“There are legal issues to consider as well, said Lisa J. Sotto, a partner with law firm Hunton & 

Williams L.L.P. in New York. "One of the key issues is that it's unclear, typically, where data 

resides when it's in the cloud, and therefore it becomes (an issue of) which jurisdiction's laws 

apply to that data."  (Greenwald, 2010) 

 

Vilken typ av data lagrar ni i molnet? 

Vi har valt att ställa denna fråga för att avgöra skyddsvärdet på informationen som företaget 

väljer att lagra i molnet. 

 

Vilka har tillgång till er data? 

Med tillgång syftar vi tillgång både inom det egna företaget och den tillgång som företaget som 

erbjuder molntjänsten har. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

"Fundamentally, it involves a certain lack of control over where your data and applications 

reside. Along with that comes the risk of system failure, comes the risk of unauthorized access to 

your materials, comes the risk of a lack of control over privacy and data security, and risks 

associated with intellectual property and privacy," (Greenwald, 2010) 

 

Vem är ansvarig vid exempelvis säkerhetsintrång eller datakrasch? 

Vi vill med denna fråga redogöra för vem som är ansvarig när något oväntat händer och om det 

finns några skrivna eller muntliga kontrakt på detta. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“Once the decision is made to use cloud computing, security is a major concern, say experts. Mr. 

Straight said while data management can be delegated to a third party, "the accountability for 

keeping that data safe will always lie with the company." (Greenwald, 2010) 

 

Hur sköts säkerhetskopieringen av er data inom molnet? 

Denna fråga syftar till att undersöka vilka rutiner som finns kring säkerhetskopiering och vad 

företaget har för kunskap om detta. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“The SaaS vendor needs to ensure that all sensitive enterprise data is regularly backed up to 

facilitate quick recovery in case of disasters.  (Subashini & Kavitha, 2010) 
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Vad händer med er data om företaget som erbjuder er molntjänsten skulle gå i konkurs 

eller köpas upp? 

Vi vill undersöka om det finns några garantier för företaget att få tillgång till sina data vid ett 

sådant tillfälle. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“Retrieving data if the cloud computing provider goes bankrupt is another concern, said Mr. 

Overly.” (Greenwald, 2010) 

 

Frågor till företag som erbjuder molnet: 

Hur länge har ni erbjudit tjänster via molnet? 

Med denna fråga vill vi undersöka om detta är ett nystartat eller ett äldre företag. 

 

Har ni tillgång till era kunders data? 

Med denna fråga vill vi ta reda på exempelvis en administratör har direkt tillgång till en kunds 

data. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

"Fundamentally, it involves a certain lack of control over where your data and applications 

reside. Along with that comes the risk of system failure, comes the risk of unauthorized access to 

your materials, comes the risk of a lack of control over privacy and data security, and risks 

associated with intellectual property and privacy," (Greenwald, 2010) 

 

Var lagras er data? 

Vi vill undersöka var kundens data lagras. Anledningen till detta är att de data kan stå under 

annan lagstiftning om den befinner sig utanför landets gränser, i vilket företaget har sin 

verksamhet. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“There are legal issues to consider as well, said Lisa J. Sotto, a partner with law firm Hunton & 

Williams L.L.P. in New York. "One of the key issues is that it's unclear, typically, where data 

resides when it's in the cloud, and therefore it becomes (an issue of) which jurisdiction's laws 

apply to that data." (Greenwald, 2010) 

 

Får ni frågor angående säkerhet från era kunder? 

Vi vill med denna fråga undersöka om företagets kunder har frågor angående säkerhet och vad 

dessa frågor inkluderar. 
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Om det blir säkerhetsintrång, krasch eller dataförlust, vem har ansvaret då? 

Vi vill med denna fråga redogöra för vem som är ansvarig när något oväntat händer och om det 

finns några skrivna eller muntliga kontrakt på detta. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“Once the decision is made to use cloud computing, security is a major concern, say experts. Mr. 

Straight said while data management can be delegated to a third party, "the accountability for 

keeping that data safe will always lie with the company."(Greenwald, 2010) 

 

Hur sköts säkerhetskopieringen av kundens data? 

Denna fråga syftar till att undersöka vilka rutiner som finns kring säkerhetskopiering och vad 

företaget gör för att upprätta hålla det. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“The SaaS vendor needs to ensure that all sensitive enterprise data is regularly backed up to 

facilitate quick recovery in case of disasters.  (Subashini & Kavitha, 2010) 

 

Vad händer med era kunders data om ni går i konkurs eller köps upp? 

Vi vill undersöka om det finns några garantier för en kund ska kunna hämta sina data vid ett 

sådant tillfälle. 

 

Uppslag från den inledande litteratursökningen: 

 

“Retrieving data if the cloud computing provider goes bankrupt is another concern, said Mr. 

Overly.” (Greenwald, 2010) 
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4.1.3 Datainsamlingsmetod 

4.1.3.1 Litteraturstudie 
Vår litteraturstudie är baserad på en rad publicerade artiklar som är framtagna från olika 

databaser med hjälp av sökresursen Elin@Örebro. Vi har valt att använda detta verktyg eftersom 

sökningen sträcker sig över flera ämnesområden och databaser. Sökorden som vi använde vid 

litteratursökningen är: “cloud computing”, “cloud computing security” och “cloud security”. 

Eftersom vi valt att skriva om cloud computing är ordet “cloud” ett relevant sökord och 

inkluderas i samtliga söksträngar. “computing” har inkluderats i två fall för att sortera bort 

irrelevanta artiklar. För att hitta artiklarna som rör just säkerhet har vi lagt till ordet “security”. 

Följande är en tabell över antal sökträffar per söksträng: 

 

Tabell 1 – Sökträffar per söksträng 

Sökord: “Cloud Computing” 

Träffar: 3011 

Sökord: “Cloud Security” 

Träffar: 68 

Sökord: “Cloud Computing Security” 

Träffar: 32 

 

Sökordet som genererat högst antal intressanta artiklar är “cloud security”. Anledningen är att 

begreppet “cloud” ofta används utan ordet “computing” i konstruktionen av titlar. En sökning på 

endast ordet “cloud” gav däremot ett för bredare resultat med över 40 000 artiklar. 

Vi insåg att många artiklar diskuterade samma frågor gällande säkerhet. Därför valde vi ut endast 

tre artiklar som i sin helhet skulle täcka dessa frågor. Kriterierna var att artikeln skulle innehålla 

och täcka större delen av de aktuella säkerhetsfrågorna inom molnet. Vid val av artiklarna läste 

vi först sammanfattningen till artikeln. Om kriterierna stämde överrens läste vi hela artikeln och 

på så sätt tog beslutet om den skulle ingå i litteraturstudien. En av dessa tre artiklar blev vald i 

den inledande litteratursökningen som stöd åt våra intervjufrågor. 

 

4.1.3.2 Intervjuer 
Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod för vår undersökning för att på så sätt ha 

möjligheten att diskutera samt ställa djupgående frågor angående den specifika molntjänsten som 

ett företag använder eller erbjuder, och samtidigt ta reda på hur stor kunskap företaget besitter 

angående säkerheten kring just den tjänst de använder eller erbjuder. Att använda sig av enkäter 

var inget alternativ eftersom det skulle ge möjligheten för intervjupersonen att förbereda sig och 

på så vis ha viss beredskap och större kunskap än tidigare inför våra frågor. Intervjupersonen 

skulle exempelvis kunna rådgöra med det företaget som tillhandahåller deras molntjänster och på 

så sätt uppvisa större kunskap än innan intervjufrågorna ställdes. 

 

Att inkludera ett visst överraskningsmoment gällande de frågor vi skulle ställa, var en fördel då 

det gav en mer realistisk bild av vad de ansvariga på företagen egentligen visste angående 

säkerheten. 
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Intervjuerna är genomförda via telefon av praktiska skäl, som avstånd och tidsbegränsningar. Vi 

har spelat in samtalen och senare transkriberat dem.  

 

Frågorna i intervjuerna skiljer sig beroende på om det är ett företag som använder sig av molnet, 

eller om det är ett företag som erbjuder molnet. Detta eftersom deras respektive funktioner skiljer 

sig från varandra. 

 

De företag som använder sig av molntjänster har vi hittat genom att söka efter dessa genom 

Google. Sökordet som vi använde var “molntjänst”. På detta vis hittade vi Google och 

Projectplace, vilket är de två företag som erbjuder dessa tjänster som vi intervjuat.  

På Google Apps hemsida har man också tillgång till vilka kunder som använder sig av deras 

tjänster. På detta sätt fick vi kontakt med HSS Media, Nexus och Avalon. Vi valde dessa tre 

företag eftersom vi då kunde göra intervjuerna på svenska. 

 

Projectplace, som är ett svenskt företag och erbjuder molntjänster, listar sina nuvarande kunder 

på sin hemsida. På detta sätt fick vi kontakt med Pensionsmyndigheterna. Vi valde att intervjua 

både Projectplace och Pensionsmyndigheterna, detta för att intervjuerna kunde genomföras på 

svenska. 

 

Av de totalt tre företagen som erbjuder molntjänster, där Projectplace är en av dem, har vi också 

intervjuat City Cloud och Rackspace. De två sistnämnda hittade vi genom Google där de två 

söksträngarna var “iaas” och “cloud hosting”. Vi valde dessa två företag för att vi återigen kunde 

genomföra intervjun på svenska. 

 

Intervjuerna var mellan 7-15 minuter i längd. 

 

Förutom de totalt sju företag som vi intervjuat har vi skickat ut förfrågan om en intervju till ett 

tiotal andra företag. Tyvärr fick vi aldrig något svar från dessa. 

 

4.1.4 Dataanalys 

4.1.4.1 Intervjuer 
Telefonintervjuerna blev i förarbetet till analysen transkriberade samt sammanställda i 

tabellformat. Transkriberingen är ordagrann och bortsett från vissa ändrade formuleringar, för 

ökad läsbarhet och förståelse, oredigerad och ej tolkad.  

 

Vid sammanställningen i tabellformat har vi använt oss av frågemallen för intervjuerna och 

sammanfattat svaret och i viss utsträckning tolkat svaren, detta i syfte att få ett kort och konkret 

svar som är enkelt att jämföra mot andra svaranden och utdrag från litteraturstudien. Vi 

grupperar svarande efter om de är användare av molntjänster eller ifall de erbjuder molntjänster. 

Vissa av de intervjuade företagen både erbjuder och använder molntjänsterna, och då har vi helt 

enkelt placerat företaget i den grupp som vi i samtycke med intervjupersonen anser passande. 

 

Vi har presenterat svaren från samtliga företag frågvis. Sedan har vi summerat och jämfört 

svaren och vid vissa frågor jämfört dessa mot utdrag från litteraturstudien. 
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4.1.4.2 Litteratur 
Litteraturstudien består av en rad artiklar som sammanställts och presenteras med 

sammanfattningar av artikelns huvudsakliga argument. Vid analys av litteratur jämför vi om 

företeelser som beskrivs i litteraturen har någon motsvarighet i intervjusvaren.  

5 Resultat & Analys 
 

5.1 Litteraturstudie 
 

5.1.1 Savings cloud risks of outsourcing tech; Judy Greenwald 
Denna artikel tar upp en rad aspekter som kring molnet där säkerheten sätts i fokus. I artikeln 

nämner man att fler molntjänster dyker upp på marknaden och att företag borde ha en högre 

medvetenhet om det ansvar som följer med att övergå till molntjänster, speciellt ur ett 

säkerhetsperspektiv. Greenwald menar att företag väljer att gå över till molnet för att spara 

resurser, alltid ha tillgång till sina data och för att mjukvaran alltid är uppdaterad till den senaste 

versionen.  

 

Samtidigt uttrycker man en oro över att många företag gör detta utan att vidare kunskap kring 

molnet och vad det innefattar. I artikeln diskuterar man att detta leder till att företag förlorar 

kontroll över sina data när det lämnas över till en tredje part, i detta fall det företag som 

tillhandahåller molntjänster.  

 

Vidare menar man att fundamentalt, genom att flytta sina data till molnet, skapar man risk för; 

förlorad kontroll över mjukvara och de data man lagrar, systemkrasch och att någon obehörig får 

tillgång till materialet. Man nämner också att olika länder har olika IT-lagar vilket också kan 

vara ett problem. Ett annat bekymmer som beskrivs är hur man ska nå sina data om företaget 

som erbjuder molntjänsten plötsligt går i konkurs.(Greenwald, 2010) 

 

5.1.2 A survey on security issues in service delivery models of cloud computing; S. 
Subashini n, V. Kavitha 
Denna artikel behandlar djupgående de potentiella säkerhetsproblem som kan uppstå inom ett 

moln. I artikeln nämner man att enligt en undersökning gjord av IDC från 2009 så väljer 74 % 

utav de ansvariga på ett företag att inte flytta över till molnet, med säkerhet som huvudanledning. 

Vidare går man in på detalj i de olika tjänstmodeller som ett moln kan leverera, och de 

säkerhetsproblem som existerar.  

 

Dessa tre modeller är: SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service) och IaaS 

(infrastructure as a service). Inom SaaS så finns det ett par potentiella säkerhetsproblem. Dessa 

är: datasäkerhet, nätverkssäkerhet, land för datalagring, datasegregation, datatillgång, 

webbläsarsäkerhet, dataöverträdelse, tillgänglighet och backup.  
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Datasäkerhet: När data lagras hos en tredje part förlorar man kontrollen över dem. Man måste 

lita på att det sker exempelvis kryptering och säkerhetskontroller av den tredje parten 

 

Nätverkssäkerhet: Då man genom molntjänster når sin data genom en internetanslutning blir 

det kapning av trafiken mellan kunden och molnet ett större hot.  

 

Land för datalagring: Lagringsplatsen behöver inte lokaliserad där företaget som erbjuder 

tjänsten är lokaliserad. Detta kan enligt artikeln medföra problem då olika länder applicerar olika 

lagar på data och hantering av data. 

 

Datasegregation: På grund av att ett företag tillhandahåller molntjänster som används av flera 

företag kan det medföra att en kan nå en annan kunds data. Man menar att en molntjänst måste 

ha klara gränser på vad som kan nås inom just det molnet.  

 

Datatillgång: Här syftar man till att man måste tänka på ett företags säkerhetspolicy vid flytt till 

molnet. De anställda ska ha samma behörighet precis som innan flytten inom molnet. 

 

Webbläsarsäkerhet: Att ha tillgång till molnet innebär oftast att det sker genom en webbläsare. 

Detta medför att molnet även får de säkerhetsproblem en webbläsare har. 

 

Dataöverträdelse: Enligt statistiken som presenteras i artikeln så sker 73 % av alla 

dataöverträdelser, då man stjäl information från ett företag, utanför företaget. Drygt 18% sker 

internt, alltså inom företaget. Detta betyder att en incident kan exponera tusentals kunders 

information om det sker inom molnet. 

 

Tillgänglighet: Att en kund ska kunna nå sitt moln dygnet runt.  

 

Backup: Att det sker kontinuerliga backuper av data hos den tredje parten. 

 

Man nämner även i artikeln de säkerhetsproblem som finns inom PaaS. Då tjänstmodellen ger 

möjligheten att skriva egna applikationer inom molnet, förlorar man en del av inbyggda (SaaS) 

applikationers funktioner och säkerhet. Däremot ökar flexibiliteten för ett företag att själv kunna 

förbättra säkerheten för sin applikation. Ansvaret för säkerhet utanför applikationen, så som 

intrång på nätverket, ligger fortfarande på företaget som erbjuder molnet. 

 

Enligt artikeln har Amazon en molntjänst som heter Amazon Elastic Compute Cloud där IaaS är 

ett tillval. Där hamnar allt ansvar gällande säkerheten på kunden, förutom ansvaret för den 

fysiska säkerheten, till exempel att ingen obehörig kan nå lokalerna där servrarna är lokaliserade. 

Vidare i artikeln så påpekar man att även om det finns flera strukturer för molntjänster så är de 

förenade genom ett tekniskt faktum, att de alla ligger på internet. 

 

Alla säkerhetshot som finns på internet kan även appliceras på molntjänster. Riskerna blir 

dessutom större för ett moln på grund av den värdefulla information det kan innehålla. 

I slutsatsen argumenterar man för att man bör skapa bättre säkerhetsarkitektur gällande 

webbapplikationer, vilket skulle leda till bättre säkerhet inom molnet.  
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Man påpekar att ett effektivt sätt att försvara sig mot säkerhetsproblem i molnet är att använda 

sig av privata moln istället för publika moln när man ska hantera känslig information. Vidare 

diskuterar man en tjänst som kallas för “security as a service” som fungerar som ett 

säkerhetslager för ett moln, där säkerheten, likt datorkraft, också skalas dynamiskt och på så sätt 

blir mindre förutsägbart. (Subashini & Kavitha, 2010) 

 

5.1.3 Cloud Computing Risks; Greg Shipley 
Denna artikel diskuterar de säkerhetsrisker som finns inom molnet och menar att det i dagsläget 

inte finns några standarder om man vill kontrollera vad företag som erbjuder molntjänster har för 

åtgärder för att upprätthålla säkerheten. 

 

Man nämner att det förekommer att organisationer använder molntjänster utan att de 

säkerhetsansvariga på företaget vet om att det används. Ett konkret exempel presenteras då en 

organisation använde sig av Amazon’s Elastic Compute Cloud, utan att de IT-ansvariga hade 

vetskap om detta. Det var inte förens bokföringskontoret fick räkning från Amazon som man 

förstod att några anställda använt sig av denna tjänst. Man menar att de flesta företag har 

tillräckligt svårt att kontrollera sina data med en intern och central IT-avdelning.  

 

Författaren diskuterar vidare ett exempel där olika företag har olika inställningar till säkerhet. I 

vissa fall väljer företag att prata öppet om de olika säkerhetsåtgärder man gör för att förhindra 

säkerhetsbrister. Andra företag, som Amazon, vilka man försökte intervjua till artikeln, vägrade 

att höra av sig. I artikeln menar man att företag som nyligen börjat erbjuda molntjänster inte 

gärna exponerar hur de jobbar med säkerheten. Så hur får man tag på den informationen? Var är 

balansen i nivån av exponeringen i det hänseendet att företagskunder kan vara nöjda, men att 

man inte exponerar information som kan användas för att kringgå säkerhetssystem? 

 

Enligt artikeln kan man i nuläget använda sig av en standard för att granska företag. Denna 

standard heter SAS 70 (Statement of Auditing Standard). Standarden gör det möjligt att granska 

ett företag vid exempelvis frågor gällande informationssäkerheten de implementerar. Nackdelen 

med denna standard är att företaget som blir granskat endast behöver exponera de uppgifter de 

själva vill exponera. Använder ett företag exempelvis inte en sårbarhetsskanner kan välja bort 

denna punkt och inte få det granskat. Man nämner vidare att många av de säkerhetspunkter som 

tas upp i SAS 70 också är föråldrade och aktuella. 

 

För att förvärra situationen enligt författaren, så väljer vissa företag att inte lista de 

säkerhetspunkter som de har blivit granskade för. “Ett SAS 70 intyg utan någon exponering till 

de kontrollpunkter som blivit valda är meningslöst”, säger Eran Feigenbaum som är 

säkerhetsansvarig på Google.  

 

En standard som är tänkt att förenkla detta utvecklas nu av Cloud Security Alliance som leds av 

Chris Hoff, där han till sin hjälp har en grupp av säkerhetsexperter. Hoffs vision är att denna 

standard, som kommer heta CloudAudit A6, ska förenkla metoden för potentiella kunder att 

kunna granska ett företag som erbjuder molntjänster. På detta sätt kan ett företag exempelvis 

jämföra en molntjänst med en annan och välja det som passar deras krav bäst. 
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Man nämner samtidigt i artikeln att företag inte gillar att bli granskade. Författaren tar upp ett 

exempel: “Precis som när banker gärna inte lämnar ut kartor över deras bankvalv, så håller 

företag som erbjuder molntjänster deras information om säkerhetsåtgärder helst inom företaget.” 

Frågan som ställs i artikeln är om denna standard kan bli accepterad just på grund av denna 

anledning.(Shipley, 2010) 

5.2 Intervjuer 
 

5.2.1 Varför väljer företag att gå över till molnet? 
Patrik Pada, chef för nya medier på HSS Media nämner att de gick över till molnet för att 

minimera deras egen hantering av e-postservrar, spamfilter då detta inte tillhör deras 

kärnverksamhet. “Vi ansåg att det fanns andra aktörer som var bättre på det än vad vi var”, 

nämnde Pada som anledning till överlåtandet. Fördelar som HSS media identifierat med deras 

molntjänster efter övergången inkluderar: större e-mailuttrymme för användare, synkronisering, 

bättre användarhantering och gemensam resurshantering.(Patrik Pada, telefonintervju 2010) 

 

Per Hägerö, CTO på Nexus angav i vår intervju att deras huvudsakliga skäl till att gå över till 

molntjänster var att få ner kostnader och att de slipper bygga upp en egen infrastruktur. Utöver 

detta anser också Hägerö att Google Docs ger bra möjligheter till att dela med sig av information 

utanför sina egna gränser. Han menar att den stora skillnaden mellan molnet och tidigare tjänster 

är att man kan använda en gemensam plattform för dem och få elasticitet på datorkraft. Detta 

innebär att man inte behöver köpa resurser för att nå sin toppkapacitet utan kan vid behov skala 

upp sin datorkraft via molnet.(Per Hägerö, telefonintervju 2010) 

 

Olof Hernell på Avalon menar att användandet av deras molntjänster ger oöverträffade 

möjligheter till mobilitet, tillgänglighet, samarbete samt att de slipper värdkostnader då 

lösningen erbjuds via SaaS. Hernell anser också att de minimerar dubbelarbete då alla alltid har 

senaste versionen av programvaran och all information uppdateras i realtid.(Hernell, 2010) 

Att dela dokument inom projektarbeten och samarbeta med externa parter, utanför deras egna 

brandväggar, nämner Tom Andersson på Pensionsmyndigheten som dem största fördelarna med 

deras användande av molntjänster.(Tom Andersson, telefonintervju 2010) 

 

Enligt Greenwald (2010) väljer företag gå över till molnet för att spara resurser, att alltid kunna 

tillgång till sina data och för att mjukvaran alltid är uppdaterad till den senaste versionen. Detta 

stämmer överrens med de svar vi fick från våra intervjupersoner. Vi inser de fördelarna som 

företag får och förstår att många företag väljer att flytta en del av verksamheten till molnet på 

grund av dessa fördelar. Även om molnet innebär en rad fördelar, anser vi att företagen bör vara 

medvetna om vilka risker som finns inom molnet. Information lagras hos en tredje part, vilket 

innebär att man tappar viss kontroll över datan. De ekonomiska fördelar som skapas genom 

införandet molntjänster, kan vändas till nackdelar och bli kostsamma om något oväntat skulle ske 

med datan som lagras i molnet. 

5.2.2 Utmaningar vid övergång till molntjänster  
Att få svar på frågan om fördelar med molnet var en enkel uppgift. Alla intervjuade företag hade 

positiva upplevelser av molnet och molntjänster och nackdelarna uttrycktes mer som utmaningar 

än konkreta nackdelar av intervjupersonerna. Ett exempel på detta är Olof Hernell på Avalon 

som i vår intervju nämner att förändringsarbetet blir en utmaning då många har flerårig 
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erfarenhet av att arbeta med mer traditionella lösningar, som Microsoft Office. Utmaningen 

ligger enligt Hernell i att förklara vilka fördelar med till exempel delbarhet och tillgänglighet, 

som finns inom molntjänster.(Olof Hernell, telefonintervju 2010) 

 

Patrik Pada, chef för nya medier på HSS Media anser att det är en omvändning att gå från att ha 

en egen it-infrastruktur till att förlita sig helt på samarbetsparter till att sköta den biten. Han 

nämner att det nästan blir en fördel istället för en utmaning då det tillåter dem att ägna sig åt sin 

kärnverksamhet.(Partik Pada, telefonintervju 2010) 

 

Även Per Hägerö på Nexus nämner att det finns problematik kring användarhantering vid 

övergången till molntjänster. Hägerö menar att man genom att utöver förvaltningen av tidigare 

interna användare nu genom molntjänster också får externa användare. 

 

En annan nackdel Hägerö nämner är att man till viss del förlorar kontrollen över informationen, 

vilket leder till att man får vara försiktig med vad man väljer att lagra i molnet. I Nexus fall, som 

bland annat utvecklar mjukvara, så bedöms programvarukod vara av för högt skyddsvärde för att 

lagras inom en molntjänst.(Hägerö, 2010) Tom Andersson på Pensionsmyndigheten tar även upp 

problematiken kring att lagra viss data på servrar utanför Sveriges gränser. Ett exempel som de 

upplevt var när en leverantör gjorde en förfrågan om att utveckla en molntjänst som skulle 

underlätta utskick av pensionsbrev, problemet låg i att tjänsten var baserad på Irland, och därmed 

stod inte det data, vilken involverade personuppgifter, under svensk lag.(Tom Andersson, 

telefonintervju 2010) 

 

Av de intervjuade företagen har företaget som använt sig längst av molntjänster använt sina 

tjänster sedan 2005 och det företag som använt molntjänster kortast tid började använda tjänsten 

för tio månader sedan. 

 

Återigen ställs fokus på kontroll över det egna datat som den primära utmaningen vid övergång 

till molntjänster. Greenwald (2010) och Subashini & Kavitha(2010) beskriver dessa problem 

som kan uppkomma vid lagring av data hos en tredje part. De diskuterar också att det kan 

medföra problem ifall det egna datat lagras i ett annat land. Intervjuerna bekräftar dessa 

utmaningar Vi förstår att förlorad kontroll över data är utmaning för företagen vid övergång till 

molntjänster. Detta är dock ett oundvikligt faktum när man tar steget över till molntjänster. 

5.2.3 Vilka tjänster används? 
De intervjuade företagen använder sig av Google Apps, Salesforce Crm, Projectplace och en rad 

mindre molntjänster. De intervjuade företagen som säljer molntjänster erbjuder SaaS med 

egenutvecklade verktyg, IaaS samt PaaS, till sina kunder. 

 

5.2.4 Vart lagras datat, och vad lagras? 
Endast en av fyra intervjupersoner inom gruppen av de som använder sig av molntjänsterna har 

direkt vetskap om vart datat lagras. Enstaka svarande vet i stora drag hur lagringen sker rent 

tekniskt, att den delas mellan olika servrar och datacenter, men att de inte kan ta reda på exakt 

var just deras data är lokaliserad. 
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En fråga som väckts i litteraturstudien är om datans fysiska lagringsplats, vilket land, har någon 

juridisk påverkan. Enligt Greenwald (2010) så är detta ett faktum då olika lagar appliceras på 

datat beroende på vart den är lokaliserad. Vid intervju med Faizal Lutamaguzi på företaget 

Rackspace, som är ett av företagen i vår grupp av företag som erbjuder molntjänster, fick vi 

svaret att det ur juridisk synpunkt inte blir någon skillnad för deras del om en utländsk kund 

lagrar data från ett annat land inom någon av deras tjänster. Lutamaguzi anger även att den lag 

som gäller är den som finns i landet som datat lagras i.(Faizal Lutamaguzi, telefonintervju 2010) 

 

De intervjuade företagen lagrar i huvudsak e-mail, kalenderdata, dokumentation vid projekt samt 

namn och e-mailadresser på kunder och samarbetspartner. Inget av de intervjuade företagen 

lagrar känslig information som personnummer, kreditkortsnummer eller programvarukod inom 

molntjänsterna. 

 

En möjlighet är att typen av de data som lagras resulterat i att företagen inte vidare undersökt 

vart just deras data lagras. Detta styrks i vår intervju med Per Hägerö, CTO på Nexus safe. I 

intervjun nämner Hägerö: “Vi har bedömt att skyddsvärdet på den information som lagras där är 

så låg att vi inte skulle drabbas ekonomiskt”, som svar på en fråga om vad som skulle ske ifall 

företaget som förvaltar deras molntjänster skulle köpas upp eller gå i konkurs. (Per Hägerö, 

telefinintervju 2010) 

 

Tom Andersson på Pensionsmyndigheten uttryckte även i vår intervju med honom en liknande 

utsaga: “Vi har ju varit noga med att vi inte lägger ut några produktionsdata hos en extern part.” 

(Tom Andersson, telefonintervju 2010) 

 

Att endast en av fyra intervjupersoner visste exakt var deras data lagrades förvånade oss först. 

Hur kan en verksamhet missa en sådan viktig aspekt, då det potentiellt kan innebära exempelvis 

lagliga problem. Vidare i intervjuerna upptäckte vi samtidigt att valet av data som lagras är noga 

utvald. De företag som vi pratade med uppger att skyddsvärdet på den informationen är låg. Att 

ha denna attityd anser vi är förståelig då molnet är nytt och säkerheten inte utvärderats grundligt. 

5.2.5 Vilka har tillgång till datat?  
Greenwald (2010) har till sin artikel intervjuat en advokat vid namn Neuberger som nämner att 

Cloud Computing öppnar för en rad nya möjligheter men även öppnar för en rad säkerhetsrisker. 

Bland dessa nämns obehörig tillgång till data som en riskfaktor. Subashini & Kavitha(2010) 

menar även att företag måste vara försiktiga vid en eventuell övergång till molntjänster och se till 

att de behåller samma behörighetsnivå till sina data som vid tidigare lösningar. 

 

Vid frågan om tillgång till kunders data förlitar sig samtliga användare av molntjänster på de 

avtal som finns skrivna angående detta. Olof Hernell på Avalon nämner att Google enligt avtal 

inte har tillgång till deras data, och att om de på något vis skulle erhålla det, så skulle de vara 

skyldiga till kontraktbrott.(Olof Hernell, telefonintervju 2010)  

 

Magnus Bergman, CTO på City Cloud, nämner i vår intervju att de på företagen i praktiken har 

tillgång till kundernas data, så länge den inte är krypterad. Walter Werner på Projectplace anger 

att de inte har tillgång till kunders data, då den är krypterad.(Magnus Bergman, telefonintervju 

2010) 
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Då alla intervjuade företag som driver molntjänster har egna datacenter, har de naturligt en fysisk 

tillgång till dessa lokaler. I fallet med Rackspace så har endast kvalificerade tekniker tillgång till 

dessa. (Faizal Lutamaguzi, telefonintervju 2010). ). Obehörig tillgång kan rent teoretiskt bli en 

risk när företag skickar sina data utanför organisationen. Det är upp till företagen att välja en 

tillförlitlig samarbetspartner och känna till deras avtal och vilken tillgång företaget som erbjuder 

tjänsten har till datan. 

 

Vi anser i linje med Subashini & Kavitha (2010) att företag bör vara uppmärksamma på vilka 

regler som gäller vid övergången till molntjänst. Den fysiska tillgången till datacenter behöver 

dock inte resultera i att någon obehörig inom organisationen får tillgång till kundernas data. Våra 

intervjuade företag har god kunskap om vem som har tillgång till deras data. Detta visar på att 

företag utvärderar säkerheten hos sina partners vid övergång till molntjänster. Det är upp till 

företagen att välja partners, och lita på att de håller sig till avtalen. 

 

5.2.6 Vem har ansvaret vid en krasch eller ett säkerhetsintrång?  
Av de tre intervjupersonerna som tillhör gruppen som erbjuder molntjänster gav de samtliga 

olika svar på denna fråga. Ett företag tog på sig allt ansvar(Faizal Lutamaguzi, telefonintervju 

2010), medans ett annat inte tog något ansvar alls kring denna fråga.(Walter Werner, 

telefonintervju 2010) Den tredje intervjupersonen berättade att det beror på situationen och vem 

som förorsakat detta.(Magnus Bergman, telefonintervju 2010) 

 

Vidare analys visar att tre av fyra intervjupersoner(Tom Andersson, telefonintervju 2010)(Olof 

Hernell, telefonintervju 2010)(Per Hägerö, telefonintervju 2010) som själva använder sig av 

molnet sa att det företag som erbjuder dem tjänsten står ansvariga ifall det blir en krasch eller ett 

säkerhetsintrång. Den fjärde intervjupersonen(Patrik Pada, telefointervju 2010) berättade, som 

också skedde i en föregående intervju med ett annat företag, att det beror på situationen och vem 

som orsakat krashen eller säkerhetsintrånget. I fallet med Projectplace sa Walter Werner, som är 

säkerhetsdirektör på företaget i intervjun att: “I viss mån har vi förstås ansvaret, men våra avtal 

frånskriver från visst ansvar. Om vi har kunnat förutse att det skulle bli en datakrasch men har 

undvikit att undersöka problemet eller helt enkelt ignorerat det hela då är det vi som är 

ansvariga.” Vidare berättar han också att även om en kund har blivit utsatt för ett 

säkerhetsintrång är det fortfarande inte dem som har ansvaret. “Enligt våra avtal har vi inget 

ansvar, om inte vi misskött oss helt och hållet.” (Walter Werner, telefonintervju 2010) 

 

I en intervju med Tom Andersson som jobbar på IT-avdelningen hos Pensionsmyndigheterna och 

som själva använder sig av Projectplace, säger att de istället inte har något ansvar och att det är 

Projectplace som ska stå för detta ifall det blir en krasch eller ett säkerhetsintrång. (Andersson, 

2010) Detta betyder att både Projectplace och Pensionsmyndigheterna frånsäger sig ansvaret i 

denna situation. Detta bör och också är reglerat i avtalen enligt Walter Werner hos 

Projectplace.(Walter Werner, telefonintervju 2010) 

 

Däremot framkommer det inte vem som har det faktiska ansvaret kring denna fråga. 

Greenwald (2010) citerar R. Jason Straight, som har positionen datautredare (Computer 

forensics) hos en konsulteringsfirma i New York som nämner: “Även om man delegerar 

datahanteringen till en tredje part så kommer ansvaret att hålla det data säkert fortfarande ligga 

hos företaget. 
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Att vi med endast sju intervjuade företag hittat förvirring kring vem som har ansvar vid en krasch 

eller ett systemintrång visar att kunderna, alltså de som använder sig av molntjänsterna, ofta 

antar att ansvaret ligger på företaget som erbjuder molntjänsten. Kunderna avsäger sig alltså 

ansvaret eftersom de själva inte står för lagringen av datan. Denna ovetskap skulle kunna 

undvikas om företagen som använder molntjänsterna kontrollerade sina avtal. Givetvis är frågan 

om ansvar beroende på den situation som uppstår.   

 

 

5.2.7 Hur sköts säkerhetskopieringen av kundens data?  
De intervjupersoner som både använder och erbjuder molnet var införstådda med att det sker 

backuper av data på respektive datacenter. Att ha backuper av kunders data är självklart en viktig 

funktion som ett företag som erbjuder molntjänster bör ha. Vid frågan om de använder sig av 

backuper säger Walter Werner på Projectplace: “Självklart. Utan backuper skulle vi inte kunna 

ha någon verksamhet.” (Walter Werner, telefonintervju 2010) 

 

Enligt Subashini & Kavitha (2010) så måste en molntjänst också ha funktionen att kundens data 

blir säkerhetskopierad för att man på så sätt kan skydda sig från en potentiell katastrof ifall det 

sker en komplikation. 

 

Av alla de företag som blivit intervjuade var alla medvetna om att det faktiskt sker kontinuerliga 

backuper av deras data. Vi anser att Subashini & Kavitha (2010) i sin artikel tar upp en viktig 

poäng, men att säkerhetskopieringen hos de företag vi undersökt utförs kontinuerligt och 

dessutom sprids över fler datacenter. Med detta i åtanke anser vi att säkerhetskopiering inom 

molnet är att föredra över intern säkerhetskopiering inom en enskild organisations infrastruktur. 

Givetvis utesluter det ena inte det andra. 

 

5.2.8 Vad händer med kunders data vid ett uppköp eller en konkurs?  
Av de tre företag som vi intervjuade och som också erbjuder molntjänster var det endast ett som 

kunde ge ett rakt och konkret svar om vad som faktiskt händer vid detta scenario. Företaget 

Projectplace har en överenskommelse med sina driftansvariga att kunna hålla igång sina servrar i 

30 dagar, även om de går i konkurs eller blir uppköpta. Detta ger deras kunder möjligheten att på 

så sätt kunna hämta sina data. De måste också enligt avtal informera kunden vid uppköpt eller 

konkurs. (Walter Werner, telefonintervju 2010) 

 

Ett annat företag som vi intervjuade sa att de skulle återkomma med ett svar.(Magnus Bergman, 

telefonintervju 2010) Tyvärr har detta inte skett. 

Den sista intervjupersonen sa att: ”Kundens data är deras ägodel. Vi har ingen rätt att behålla 

eller flytta någonting om vi blev uppköpta." (Faizal Lutamaguzi, telefonintervju 2010) 

 

Två av fyra företag(Patrik Pada, telefonintervju 2010)(Olof Hernell, telefonintervju 2010) som 

använder sig av molntjänsten har samma garantier som Projectplace, vilket innebär att även vid 

konkurs eller uppköp har de möjlighet att hämta sina data. Det tredje företaget(Per Hägerö, 

telefonintervju 2010) tyckte att även vid en förlust av data lägger det inte så stor vikt på den 

informationen som finns lagrat och att det inte drabbar dem ekonomiskt om det skulle gå 



22 

 

förlorat. Den sista intervjupersonen antog att avtalet på något sätt skulle reglera denna 

situation.(Tom Andersson, telefonintervju 2010) 

 

Greenwald (2010) citerar Michael R. Overly, som är partner med en advokatbyrå i Los Angeles, 

som uttalas sig om detta problem[min översättning]: “Att kunna hämta sina data ifall företaget 

som erbjuder tjänsten går i konkurs är ett bekymmer.”  

 

Det finns tekniska lösningar till detta scenario vilket är att man ger en tidsram till kunderna att 

även vid uppköp eller konkurs ge möjlighet till kunderna att hämta sina data. Skulle detta ske 

måste kunden också förbereda sig på att både ha lagringskapacitet och bandbredd till detta. Det 

vi har upptäckt är att även om det finns direkta lösningar till detta problem så visste inte några av 

våra intervjupersoner hur, eller ens om deras molntjänst innefattade en sådan lösning 

 

Vi anser att företagen måste vara infattade med hur deras avtal styr en sådan händelse. Företagen 

som använder molntjänster måste värdera sin samarbetspartner och undersöka vilka garantier det 

finns för att kunna hämta ut sina data vid ett uppköp eller en konkurs. 
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6 Slutsats 
 

Så vad är fördelarna med molnet? Att kunder genom molnet kan spara resurser, underlätta 

samarbete med externa parter, undvika arbetet med att skapa en egen infrastruktur och få en 

minimerad uppstarttid. Detta leder till att företag kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 

De företag som vi intervjuade använder sig utav tjänster så som Google Apps, Google Docs, 

Projectplace och andra molntjänster som tillhandahåller möjligheter att enkelt kunna dela 

dokument med internt inom organisationen och externt med samarbetspartners. 

 

Av fyra företag som vi intervjuade visste endast ett var deras data lagrades. En av 

intervjupersonerna visste inte alls var detta lagrades. De resterande två hade enligt 

dokumentationen inte möjlighet att ta reda på denna information. De tre företag vi pratat med 

som erbjuder molntjänster besvarade var de lagrar sina kunders data. 

 

Så vad är det som avgör i vilket land företag väljer att lagra sina data? I fallet med Projectplace 

har man medvetet valt att lagra data i Sverige och deras kunder vill ha specifik information om 

var datan lagras. Tom Andersson från Pensionsmyndigheterna nämnde i vår intervju att de fått en 

förfrågan från en leverantör om de ville köpa in en tjänst som skulle hjälpa dem att skicka ut 

orangea kuvert, handlingar som innehåller personuppgifter, via en molntjänst. De valde att 

avböja samarbetet då informationen, som innehöll personuppgifter, skulle lagras på en server 

lokaliserad i Irland. Detta skulle medföra problem då informationen inte skulle stå under svensk 

lagstiftning. 

 

Attityden hos företag som använder sig av molntjänster verkar vara att den tredje parten står för 

ansvar vid säkerhetsintrång eller datakrasch. Sanningen är att det beror det på vad de har för 

avtal med företaget som erbjuder molntjänsten. 

Projectplace, som erbjuder molntjänster, tar inget ansvar, såvida de inte gjort ett omfattande 

misstag. Rackspace, ett annat företag som erbjuder molntjänster, tar på sig allt ansvar, så länge 

inte kunden drivit en tjänst som brutit mot deras bestämmelser. Det faktiska ansvaret vid en 

sådan situation bestäms helt enkelt genom det avtal man upprättat. Attityden vi upplevt bland de 

företag som använder molntjänster är att det naturligt är den tredje parten som är ansvarig om det 

sker ett säkerhetsintrång eller en datakrasch. 

 

Vilka har då tillgång till datan som lagras i molnet? Efter alla de sju intervjuer vi gjort med 

företag som både använder och erbjuder molntjänster framkommer det tydligt att företagen vet 

vem som har tillgång till det specifika molnet. Vissa företag som använder sig av molnet väljer 

att endast själva ha tillgång, medan andra företag är medvetna om att någon extern part har 

tillgång till samma moln.  

 

Hur sköts säkerhetskopieringen av kundens data? Med alla företag som vi pratat med sker det 

kontinuerliga backuper av data och ibland skapas upp till sex kopior på olika datacenter. Detta 

innebär att kunders data sparas i realtid och på så sätt alltid är uppdaterad. 

 

En annan viktig fråga är vad som händer med kunders data om det företag som erbjuder 

molntjänsten plötsligt går i konkurs eller blir uppköpt och får en ny ägare. Hur kan en kund 

hämta sina data då? Detta problem har Projectplace löst på smidigt sätt. Det ingår i deras avtal att 
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de måste informera kunden om en sådan situation skulle uppstå. Samtidigt har de också en 

överenskommelse med de driftansvariga att tjänsten är igång och tillgänglig för kunden i minst 

30 dagar och det ger en möjlighet för dem att hämta ut sina data. Tyvärr kunde inte de andra två 

intervjupersonerna, som jobbar för företag som erbjuder molntjänster, ge oss ett konkret svar på 

denna fråga. Googles molntjänster fungerar under samma principer som Projectplace, som 

innebär att dess kunder har en tidsram att hämta ut sina data vid uppköp eller konkurs.  

 

Efter att ha genomfört vårt arbete med denna kandidatuppsats anser vi att det krävs en standard 

för säkerhetsbestämmelser inom cloud computing. Detta för att kunskapen om molntjänsterna 

varierar från företag till företag. En standard skulle även underlätta vid en jämförelse mellan 

olika molntjänster. En sådan standard utvecklas just nu av Cloud Security Alliance. Innan man 

kan utveckla en sådan standard behöver molnet först en grundlig säkerhetsutvärdering. En 

säkerhetsutvärdering skulle innebära att man exempelvis fastställer vad företag som erbjuder en 

molntjänst gör för att skydda sig mot säkerhetsintrång. När en utvärdering ägt rum och en 

standard fastställts blir nästa steg att företag, både som erbjuder och använder molntjänster, 

accepterar och använder standarden som tillåter granskning av säkerhetsåtgärder inom molnet. 
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7 Kritik 
 

7.1 Källkritik 

7.1.1 Litteratur 
En viktig aspekt är att molnet är relativt nytt som fenomen. Detta leder till att de åsikter och 

tankar som presenteras i artiklarna kan vara spekuleringar eller möjliga företeelser, och inte 

baserade på praktiska fall. Artiklar vi använt oss utav är publicerade. Med både en litteraturstudie 

och en kvalitativ undersökning så kan vi genom att jämföra dessa två få en trovärdig bild av den 

faktiska situationen. 

7.1.2 Intervjuer 
Vi bedömer intervjupersonernas utsagor som riktiga, då vi anser att intervjufrågorna inte 

genererat svar med modifierad sanning av den intervjuade i syfte att skydda sig eller företaget 

mot kritik. Detta eftersom frågorna inte går in på detaljnivå när det kommer till företagens 

säkerhetsrutiner. 

 

7.2 Metodkritik 
Vi riktar kritik mot bredden på vår undersökning, då vi anser att om fler intervjupersoner 

deltagit, hade resultatet hade varierat. Molnet är ett relativt nytt fenomen, och vissa företag 

ställer helt enkelt inte upp på intervjuer kring säkerhet. Amazon, som är en av de stora aktörerna 

som erbjuder molntjänster, gav oss inget svar, inte heller de kunder hos Amazon vi kontaktat har 

gett oss något svar tillbaka. 

 

Viss kritik riktar vi även mot tillvägagångssättet med telefonintervjuer i vår undersökning. 

Förvisso gav detta oss möjligheten att samla in data från en större mängd respondenter än om vi 

valt att genomföra intervjuer på plats, samtidigt gav det oss också en viss distans till 

intervjupersonerna. Vilket påvisades bland annat genom att vissa respondenter bad om att få 

återkomma med svar på en fråga vid ett senare tillfälle, eller svarade undvikande." 

 

Generellt anser vi att vår metodanvändning genererat värdefull data som gett oss svar på 

frågeställningen och påvisat att det i vissa fall råder ovisshet kring säkerheten inom molnet.  
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Bilagor 

Bilaga A – Transkribering Tom Andersson, Pensionsmyndigheterna 
 

SF: Simon Olsson och Fedja Mehmedagic, intervjuare 

PM: Tom Andersson, Pensionsmyndigheterna 

Längd: 09:32 

 

SF: Okej. Vi kan börja med lite mer generella frågor till exempel som vad det är för typ av tjänst 

ni använder. Jag vet att ni använder er av Projectplace men skulle du kunna förklara lite vad ni 

använder det till. 

PM: Det är huvudsakligen när det gäller samarbete med externa parter där vi behöver dela 

dokument och ha en uppdragsgivare tillsammans och där vi inte kan använda oss av interna 

lösningar utan det är då partners som sitter utanför våra egna brandväggar. 

SF: Så i princip att ha kontakt med externa parter? 

PM: Att kunna dela dokument den vägen när det gäller projektarbeten. 

SF: Precis. Har du upplevt några nackdelar med att använda molnet? 

PM: Nae, det är väl egentligen inte någon större nackdel när det gäller själva användningen utan 

problemet kan uppkomma innan man är där. Vi hade en kontakt med en leverantör som ville 

hjälpa oss skicka orange kuverten via molntjänst som skulle ha någon mailfunktion hem till 

medborgare och liknande. Det passar inte riktigt, för då skulle ju medborgarnas dokument lagras 

på en server, i det här fallet på Irland. Och där gäller inte svensk lag. Skulle det bli problem så 

vet man inte hur man skulle tackla det. Det kan vara en nackdel för myndigheterna när det gäller 

molnet att beroende på vad man använder för tjänst så har man inte koll på var det lagras, 

speciellt om det är skyddat material. 

SF: Precis. Hur länge har ni använt er av Projectplace ungefär? 

PM: Snart ett år. 10 månader kanske. Pensionsmyndigheten har ju bara funnits sen första januari 

2010, så vi har ingen längre historia. 

SF: Okej. Vi kan gå vidare på lite mer säkerhetsfrågor. Känner du att du inte ve svaret får du 

gärna säga det så vet vi det också. Om du är osäker på någonting lättare sagt. 

PM: Mm. 

SF: Jag kan börja med första frågan. När ni använder er utav Projectplace och all det här data 

som lagras, vet du var den lagras någonstans? Vilket land? 

PM: Den lagras i Sverige, det är ett svenskt företag. 

SF: Okej. Vilka har tillgång till det här datat, du nämnde ett par externa företag men vet du om 

till exempel Projectplace har tillgång? Om någon administratör har tillgång till era dokument? 

PM: Dom ska inte ha tillgång och det är avtalat så att det är säkrat. Vi har ju också en temporär 

lagring eftersom det är projekt. Så när projektet är färdigt ska det inte ligga kvar där. 

SF: Precis. Om det blir säkerhetsintrång eller datakrasch hos Projectplace, vet du vem som har 

ansvaret då? 

PM: Menar du att du vill ha ett namn på någon? 

SF: Nej nej, det behöver du inte ge ut. Jag tänkte mera om du vet vem som har ansvaret? Om ni 

har ansvaret eller om Projectplace har ansvaret om någonting händer? 

PM: Det är ju Projectplace. När det gäller avtal med extern leverantör då har man alltid ett så 

kallat SLA, service level agreement där dem här sakerna täcks in. 

SF: Men om det blir en datakrash eller ett problem då är det Projectplace som har ansvaret, och 
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det har ni såklart ett kontrakt på? 

PM: Javisst. 

SF: Och det blir backuper av era dokument också? 

PM: Ja det backasup regelbundet. 

SF: Okej. Det här blir nog sista frågan. Vad händer med er data om Projectplace till exempel går 

i konkurs? Har ni tillgång till datat sen ändå så att ni kan hämta ut det? 

PM: Om de går i konkurs händer väl ingenting om inte någon aktivt stänger ner tjänsten. 

SF: Men om det går i konkurs eller säljs vidare till ett annat företag? 

PM: Avtalen reglerar det, så det borde finnas någonting där ifall man byter ägare. Vårt avtal är ju 

med Projectplace och inte någon annan. 

SF: Ja, det är klart. Men det skulle kunna hända att om man säljer företaget vidare så skulle jag 

kunna tänka mig att man som ny ägare kan bestämma att klippa bort exempelvis den här kunden 

från deras data då. Man har ju full kontroll. 

PM: Då blir det nog ett avtalsbrott skulle jag tro. Då kan man alltså stämma dem som sålde. 

SF: Ja. Jag skulle tro att ni säkert har det här i avtalet med, men jag vill helst få detaljer vad du 

mera vet om det, om vad som händer. 

PM: Det är ju inte jag som har skrivit avtalet, det är ju en jurist. Men det där kan du nog hitta på 

Projectplaces hemsida i avtalsdelen. Vi har ju varit noga med att vi inte lägger ut några 

produktionsdata hos en extern part. Detta är istället för att slippa skicka mail till massa folk 

SF: Jag förstår tanken och varför ni använder det. Vi har redan pratat med Projectplace så vi vet 

ju lite om avtalen och hur det fungerar men vi vill ju gärna ta reda på vad företag som går in i 

molnet vet. Det är det vi vill ta reda på. 

PM: Sen tror jag det är bra att ni skiljer på vad det för typ av saker man lagrar och använder det 

till. Till exempel om vi skulle lägga pensionssparpengar i molnet då blir det ju en helt annan sak. 

SF: Precis. Det var därför jag frågade om vad ni lagrade för något. Men jag antog såklart att ni 

inte lagrade någonting sånt. 

PM: Det här med private clouds kommer ju lite också, alltså privata moln. Och det är inte helt 

omöjligt att det skulle kunna komma, alltså myndighetsmoln exempelvis där skatteverket 

hanterar kontot åt oss, så att de skulle kunna ha en molntjänst för andra myndigheter egentligen. 

Tjänster hos Microsoft och Oracle är det lite mer känsligt när det gäller svenska tillgångar 

exempelvis. 

SF: Och det blir självklart skillnader eftersom det lagras på olika ställen. 

PM: Ja. 

SF: Men det var alla frågor. Du har varit till stor hjälp. 
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Bilaga B – Transkibering Olof Hernell, Avalon 
 

SF: Simon Olsson och Fedja Mehmedagic, intervjuare 

OH: Olof Hernell, Avalaon 

Längd: 7:58 

 

SF: Vi vill först ta reda på vad för specifik tjänst ni använder er utav. 

OH: Vi använder oss utav Google Apps 

SF: Skulle du kunna förklara bara lite mer, är det Gmail eller Google docs? 

OH:Vi använder det som kallas för Google Apps for business. Det innehåller ju ett 

kommunikationspaket. Det är epost, chat, och kalender via GMail, Google Talk och Google 

Calendar. Sedan använder vi dom kollaborativa verktygen Google Sites och Google docs i stor  

utsträckning och i viss mån även Google video. 

SF: Okej. 

OH: Sedan använder vi ett CRM ett verktyg som heter ZOHO, som också är en molntjänst. 

SF: Okej. Vi går vidare med lite mer generella frågor. Vilka är dom huvudsakliga skälen till att 

ni använder just molnet? 

OH: Det ger oöverträffade möjligheter till mobilitet, tillgänglighet och samarbete. Och sedan 

täcker det värdkostnad. 

SF: Okej. Vidare, har ni upplevt några, eller vad upplever ni är fördelar/nackdelar med molnet? 

OH: Centrala fördelar, det är tillgänglighet, att du alltid har tillgång till våra tjänster vart ifrån 

man än är, vilken apparat man än sitter på. Så länge man har en browser så kan man köra. Men 

den kanske viktigaste fördelen är samarbetsmöjligheterna vi får med Google Docs, kanske 

framför allt. Att vi inte, vi gör inte dubbelarbete. Alla har alltid senaste versionen av allt och 

information är levande och i realtid, något annat än när man skickar döda kopior och saker. Så 

det är dom fördelarna. Nackdelar har jag faktiskt svårt att hitta, tycker jag. Nackdel kan vara.. jag 

måste ju komma på något eller hur ? 

SF: Du behöver ju inte. Det är inget krav. 

OH: Nae, nackdelelarna är att, eller nackdelar är fel uttryck. Men man skulle kunna säga en 

utmaning, en liten utmaning, och har varit, är förändringsarbetet internt. Att få personer som har 

suttit i 20 år mot Microsoft att byta och lära om lite granna på ett sätt. 

SF: Okej. I princip att gå över till någonting nytt kan man säga? 

OH: Ja, det har med, det handlar mycket om att, ja ska man jämföra då Google Sites, eller 

Google docs jämfört med Office paketet så är det klart att Office paketet har fler saker du kan 

göra. Det är lite bättre editor. Men att få personer att förstå att du tjänar mera, fördelen med 

delbarhet, tillgänglighet och så vidare, det är en utmaning. 

SF: Okej. Men då kan vi kanske gå vidare på säkerhetsfrågorna då. Och som sagt, känner du dig 

lite osäker på någonting så får du säga att, jag vet helt enkelt inte hur det är. 

OH: Yes. 

SF: Så kan vi börja med första frågan. All den här data som skickas och tas emot, till exempel 

när ni använder Google docs och så vidare och så vidare.. 

OH: Bara en liten notering. Innan ni publicerar någonting av det jag har sagt så vill jag att få 

läsa.. 

SF: Absolut, vi kommer transkribera allting så får du läsa allting. 

OH: Jättebra. 

SF: Så kan jag fortsätta. Som sagt all den här datan som skickas och tas emot då till exempel 
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Google Docs och så vidare, vet du vart datat lagras någonstans, alltså vilket land? 

OH: Nej. 

SF: Okej. 

OH: Och det är inte för att jag inte har koll. Jag vet hur datat lagras men jag vet att jag inte kan ta 

reda på var det ligger. 

SF: Okej, då förstår jag vad du menar. Vi fortsätter på nästa fråga. Vilka har tillgång till er data 

på företaget? 

OH: Vi har full kontroll på vår data. 

SF: Exakt, men jag tänkte mera om du vet om någon tredje part till exempel då Google har 

tillgång till er data, till exempel en administratör.  

OH: Nej, administratörer på Google har inte tillgång till vår data. 

SF: Dom har inte det, okej. Så går vi vidare.  

OH: Om dom inte bryter dom avtal vi har. 

SF: Ja exakt. Man kan säga att håller dom sig till det dom har sagt så är det ett nej på det. 

OH: Mm. 

SF: Vidare. Om det blir säkerhetsintrång eller till exempel datakrasch hos dom som erbjuder 

molnet, vet du då vem som har ansvaret och ja, ta på sig allting.  

OH: Aa. 

SF: Du vet det? 

OH: Ja. 

SF: Skulle du kunna berätta vem det är? 

OH: I vårt fall så är det ju Google som ansvarar för det och det finns reglerat i vårt avtal vilket 

gör att om dom bryter mot dom avtalen så har vi möjlighet att dels att få vite om tjänsten ligger 

nere, samt också kunna driva en rättsprocess mot Google om vi anser att ett avtalsbrott har 

åstadkommit skadan. 

SF: Lättare sagt så har ni faktiskt kontrakt på det här. 

OH: Ja, det är klart. 

SF: Vidare, vet ni om det blir backupper av data i det ni gör i exempelvis Google Docs, och så 

vidare. 

OH: Jag vet att all information på Google backuppas i sex kopior på flera datacenter. 

SF: Sex kopior på flera olika datacenter? 

OH: Mm. 

SF: Okej. Det här blir nog sista frågan. Vet du vad som händer er data om företaget som erbjuder 

er tjänsten, Google då till exempel går i konkurs? Inte för att jag tror att de kommer att någonsin 

göra det. Men om vi antar att dom gör det någon gång, att de går i konkurs. Vad har ni för 

garantier att i princip kunna hämta er data igen? 

OH: Vi har ju garantier på hur upptiden ska vara och API:er som finns. Och med dom API:er 

som finns så kan vi på ett enkelt sätt tanka ut datat då. Det som är utmaningen då är ju 

bandbredden och lagringskapaciteten man har hemma. 
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Bilaga C – Transkribering Walter Werner, Projectplace  
 

SF: Simon Olsson och Fedja Mehmedagic, intervjuare 

PP: Walter Werner, Projectplace 

Längd: 10:31 

 

SF: Då kan vi börja med dom här lite bredare frågorna först. Hur länge har ni erbjudit dom här 

tjänsterna? Jag vet att ni har funnits länge. 

PP: Det var sen 1998. 

SF: Okej. 

PP: Vi gick online september 1998 och var på den tiden, så vitt jag vet, den första molntjänsten i 

Europa som kom med sån här affärsmodell. På den tiden så pratades det fortfarande rätt mycket 

om application service providing eller ASP som sedan blev software as a service och som blev 

det lite mer begripande molntjänst.  

SF: Okej, det blir jättebra som svar. Vi kan gå vidare med lite mer säkerhetsfrågor nu. Vart 

lagras er data då som ni lagrar åt era kunder? I vilket land? Är det i Sverige? 

PP: Det är i Sverige. 

SF: Det är i Sverige, okej. 

PP: Det har vi också medvetet valt som svenskt företag. Det stället man väljer för datalagringen 

beror ju också på lagstiftningen i det området respektive land det ligger i. Om allting ligger helt 

och hållet i molnet som till exempel med Amazon Web Service, så skulle vi ha lite mindre 

kontroll. Vi skulle ha kunnat säga att det ligger i ett Europeiskt land, men så kan det vara i till 

exempel England eller i Tyskland, och det skulle kunna vara ett problem för många av våra 

kunder som vill gärna ha en specifik ort. Då kan de kan säga att: “Okej, ligger det i Sverige 

gäller det här, och i EU så har vi följande avtal med det landet” och så vidare och då kan de säga 

att: “Det här passar våra krav eller inte.” 

SF: Okej, men då förstår jag. Det var i princip ett medvetet val. 

PP: Mm. 

SF: Vi kan fortsätta vidare. Har ni tillgång till era kunders data, alltså är det någon administratör 

som har en direkt länk eller tillgång till ett moln som en kund kanske har? 

PP: Nej, det har vi ju inte. All data som lagras krypteras. Och det är ett medvetet val så att vi inte 

ska komma åt just kunders data. Och det har helt enkelt med att göra att vi vill skapa förtroende 

hos kunderna att vi vill helt enkelt kunna säga: “Vi har inte tillgång till det och vi kan bevisa att 

vi inte har det.” Om något skulle gå snett med erat data så återställer vi det krypterade datat och 

det är bara ni som har tillgång till krypterinsnycklarna.  

SF: Precis. Så kunderna moln är deras egna privata moln. Det är ingen som har tillgång hos er 

då? 

PP: Nae. Vi är ju ett publikt moln kan man säga. Så i och med att det är en ren webbtjänst som är 

tillgänglig till alla kunder och i och med att vi behandlar, alltså att vi hanterar alla kunders data i 

en och samma databas, så är det ju bara logiska begränsningar, inga fysiska begränsningar eller 

liknande, att dom ligger på olika servrar. De ligger på samma databas, men sen finns det logiska 

begränsningar inne i applikationen som säger att du inte kan komma åt, till exempel om du är 

kund A att du inte kan komma åt kund B. Men även för oss då att vi inte kan komma åt kunddata 

överhuvudtaget, alltså varken kund A eller kund B. 

SF: Mm, jättebra. Får ni frågor angående säkerheten från era kunder? Vad är den största frågan 

ni får just om säkerheten? 
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PP: Vi får frågor dagligen. Säkerhetsfrågor är egentligen dom mest återkommande, förutom 

prissättning och funktion. Där har vi ju märkt att våra kunder har blivit väldigt aktivt medvetna 

och att kraven har blivit tydligare. Att de bara inte nöjer sig med vilket svar som helst. Men ja, 

det är en stor fråga. 

SF: Så kunder har blivit mer medvetna om just säkerheten? 

PP: Ja, definitivt. 

SF: Okej. Om det blir säkerhetsintrång, krasch eller dataförlust vem har då ansvaret? Är det ni 

Projectplace eller är det kunderna som har ansvaret? 

PP: Ja, det är en ansvarsfråga. I viss mån har vi förstås ansvaret, men våra avtal frånskriver från 

visst ansvar. Om vi har kunnat förutse att det skulle bli en datakrasch men har undvikit att 

undersöka problemet eller helt enkelt ignorerat det hela då är det vi som är ansvariga. Men om 

det till exempel är en kund raderar sin egen data då har vi inget som helst ansvar för att i 

slutändan är det kunden som äger sin information. Vi har ju ingen som helst ägarskap av den 

informationen heller. Tjänster som till exempel Facebook hade i sina terms of use någon gång att 

Facebook äger all information som laddas upp, och det blev ju folk inte så glada över. Men vi har 

sagt det från dag ett att vi inte har någon som helst anspråk på kunders data. 

SF: Okej. Så om det blir säkerhetsintrång hos en kund, då är det fortfarande kunden som har 

ansvaret? 

PP: Enligt våra avtal har vi inget ansvar, om inte vi misskött oss helt och hållet. 

SF: Det får duga som svar. 

PP: Jag tror nästan det. 

SF: Jag förstår helt och hållet. Det är kunders moln och då är det kunders ansvar. 

PP: Exakt. 

SF: Gör ni backuper av data? 

PP: Självklart. Utan backuper skulle vi inte kunna ha någon verksamhet. 

SF: Ni skulle inte vara så attraktiva. Gör ni fortfarande backupper i Sverige? 

PP: Vi kör en så kallad dubbel produktionsite där vi reflekterar data mellan olika datahallar i 

realtid och på så sätt har vi i stort sett ständigt aktuella backuper på två olika ställen. 

SF: Okej, då förstår jag. Så har vi sista frågan. Vad händer med kunders data om ni till exempel 

går i konkurs eller om ni blir uppköpta, vad har kunder för garantier för att hämta hem sitt data? 

PP: Det står också i våra avtal att vi måste informera våra kunder om vi blivit uppköpta eller att 

vi har gått i konkurs och då har vi också en överrenskommelse med vår driftleverantör där våra 

servrar står att, om vi skulle gå i konkurs så ska de fortsätta drifta våra serverar i minst 30 dagars 

tid. Under den tiden har kunder möjligheten att ta ut all data från tjänst. Om vi blir uppköpta så 

har vi också informationsplikt så att kunder kan göra sin egen bedömning. Om vi blir uppköpta 

blir det ju ett annat scenario. De nya ägarna kan säga: “Det är business as usual, ni fortsätter som 

vanligt” och då blir det ingen skillnad. Men om en ny ägare skulle säga: “Vi tänker stänga ner 

tjänsten med ganska omedelbar verkan” så gäller det även här att vi måste informera kunden och 

de måste tillhandahålla tjänsten i minst 30 dagars tid. 

SF: Okej. Så ni har lättare täckt upp allting som vi har haft frågor om. 

PP: Ja, det måste vi göra annars så känner våra både potentiella och existerande kunder en 

osäkerhet att de kan komma åt sin data och om dom inte skulle ha den här säkerheten skulle dom 

inte använda sig av oss. 

SF: Ne okej. Det var ungefär allting. Jag får tacka så jättemycket. Det var jättebra. 

PP: Det var så lite så. Hoppas att det hjälper. 

SF: Det hjälpte jättemycket. Vi kommer transkribera det här så kan vi skicka det till dig så får du 
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godkänna det. Vi kommer maila över det. 

PP: Yes, tack tack. 

SF: Hej 

 

 

Bilaga D – Transkribering Per Hägerö, Nexus 
 

SF: Simon Olsson och Fedja Mehmedagic, intervjuare 

PH: Per Hägerö, Nexus 

Längd: 14:46 

 

SF: Vad använder ni? 

PH: Dels så utvecklar vi säkerhetslösningar som används i molntjänster. 

Vi använder. Många utav de nationella identitetssystemen för Sverige, tyskland och ett antal 

andra europeiska länder. Och även i Asien. 

SF: Och dem levererar ni via molnet? 

PH: Det är ju dem som levererar, våra kunder. Vi tillverkar ju mjukvaran för att göra det möjligt. 

Sen har vi kunder som.. där man tittar på själva applikationerna och cloudifierar (molnifierar) 

applikationen. Olika typer av typer av tjänster, kunna binda ihop dom, t.ex på offentlig sektor där 

man vill dela resurser mellan sig. Mindre kommuner så vill man ju t.ex köpa ett stort 

socialsystem. Och sen även tredje är ju då dom som levererar själva. Sen gör vi också en del 

tjänster själva. Identitetsbaserade osv. 

SF: Så lite kort kan man säga att ni utvecklar teknik för molnet men ni driver inga molntjänster 

själva? 

PH: Vi har en viss form av tjänstutbud, men man måste samtidigt vara försiktig så man inte 

konkurrerar med sina egna kunder. Det är en liten balansgång. Vi har ju bank-ID och kundsidan 

för den. Nordeas banklösning också. 

SF: Använder ni själva molntjänster? 

Ja det gör vi. Vi använder flera typer. Dels använder vi google docs, alltså google-plattformen 

för viss form av informationsdelning. Sen så använder vi salesforce som CRM-system. Sen så 

finns det en del andra mindre tjänster. När man tittar på vissa tjänster som bokföringstjänster så 

ligger det fortfarande lokalt. Epostsystemet finns fortfarande lokalt också. 

SF: Vilka är de huvudsakliga skälen till att ni använder molnet? 

PH: Huvudsakliga skälen är att få ner kostnader och att det är lättare att komma igång. Det är så 

de flesta systemen kommer in, t.ex CRM-systemet är ju inriktat mot sälj och marknad. Man 

slipper skaffa en hel infrastruktur för att använda sig av den typen av tjänst. Det var ju 

huvudsaken. Tittar man på google docs så är det ju ett lätt sätt att kunna dela med sig med andra, 

andra utanför sina egna gränser också. 

SF: Hur länge har ni använt er av molntjänster? 

PH:Det har vi gjort sedan 2006, eller ännu tidigare, 2005 måste det vara. 

SF: Nackdelar med molntjänster? 

PH: Vi utvecklar ju lösningar för att lösa de problemen, men de problemen man kan sa är 

hantering av användare. Man skapar fler öar, identitetsöar. Förut har man haft det internt, nu får 

man det också externt. På större företag kan man tänka sig scenariot att dom bara köper in 

systemet och sen är det liksom ett "fait accompli" som innebär: "nu finns systemet där, så nu får 

ni ta hand om det. Det är ju en nackdel man kan se. Den andra nackdelen är ju att man till viss 
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del tappar kontrollen över informationen. Man får välja en tillförlitlig part för att hantera ens 

information. Åandrasidan har företag outsourcat sedan många år tillbaka och har tredjeparts 

leverantörer! Kanske en sanning med modifikation? Egentligen är det samma sak. Den stora 

skillnaden mellan molnet och tidigare och tjänster och leveranser är att man kan använda samma 

plattform för flera och få en elasticitet i tjänsterna. Så att man inte behöver den köpa den 

kapaciteten man behöver för att toppa utan man kan jämna ut det där med andra företag 

SF: Vet du vart datan lagras? Vilket land? 

PH: I vilket land har jag faktiskt inte helt koll på. Vår salesforceinstans sägs ska ligga i Europa, 

vi har inte gjort någon audit. Så om den ligger i Sverige eller Europa får vara osagt. Det är 

ingeting vi har värderat. VI lagrar inte personnummer eller något sådant i dom systemen. Namn 

och mailadresser, men inte såpass känslig information som vi bedömer skulle strida mot dom 

nationella lagstiftningarna. 

SF: Du vet inte vilket lands lag datan står under? 

PH: Det kan jag faktiskt inte svara på. Det vi har bedömt som sagt, är att den information vi 

lagrar där inte faller problem för att hantera datauppgifter. Det finns ingen känslig data som 

skulle innebära att vi skulle råka ut för något om vi blev av med den. Och därigenom skulle det 

inte falla inom datalagens direktiv. 

SF: Du skulle inte kunna tänka dig att lagra någon sådan data inom molnet? 

PH: Jo men då skulle vi få utvärdera först vad som gällde för respektive inhämtningspunkt eller 

avtalspunkt. Vi tar själva fram en tjänst med kortbetalningar etc, så om jag skulle säga nej så 

vore det dumt. 

SF: Vilken typ av data lagras? 

PH: Kontaktuppgifter, inte knutna till en ett personnummer eller identitetsnummer. Ingen 

kreditkortsinformation. 

SF: Vilka har tillgång till datan? 

PH: Det föresätter man ju är dom… Där vi har gjort ett aktivt val att ge tillgång, då vet vi ju vilka 

det är, när vi delar med oss av informationen till partners eller konsulter eller något sådant. Där 

har dom ju åtkomst till dom system och saker som är kopplade till det, men det sker ju genom 

applikationen. Hur dom här företagen sen hanterar datan, basinformationen och sådant det har vi 

inte koll på idag. Eftersom vi inte vet riktig. Vi kan ju läsa på deras practie och hur dom jobbar 

osv, men hur det reellt går till känner vi inte till eftersom vi inte gjort någon granskning av dom 

systemen.. Jag hade rekommenderat för större företag att göra det. Att man tillgodoser det 

behovet. Om man tänker att man är 50 000 anställda och kör hela lönesystemet kanske man vill 

ha möjligheterna att göra en kontroll över vem som har tillgång till systemet. Man får helt enkelt 

lita på dom, att dom gör rätt. 

SF: Om det blev intrång/krash, vem står ansvarig? 

PH: För informationen om den försvinner? 

SF: Ja precis, vem tar på sig skulden 

PH: Ja det är ju dom. Sen är det ju klart att gratistjänsterna inte gör det. Nu använder ju vi en 

betald version av google apps. Så kanske det inte är men… 

SF: Vet du om det görs backuper på tredje parterna? 

PH: Det skulle förvåna mig om de inte gjorde det. Jag tror att dom backuppar men dessutom så 

har dom ju lagringslösningar som gör att informationen skickas runt. Den finns ju inte lagrad på 

en plats. Dom har ju en infrastruktur som gör att även om maskiner skulle börja krasha så finns 

informationen tillgänglig på flera siter samtidigt 

SF: Så det sprids över flera datacenter? 
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PH: Ja, det är så man bygger dom. Iallafall större tjänster. 

SF: Vet du vad som händer med er data ifall google går i konkurs eller blir uppköpt? Vad har ni 

för garantier? 

PH: Det finns vissa former av garantier men det finns vi vissa dubier kring vem som har rätt. 

Alltså vilken typ av data. Man fick skriva på något avtal där. Dom har nån viss form av kontroll 

över det, om jag inte minns fel. Men vi har bedömt att skyddsvärdet på den information som 

lagras där är så låg att vi inte skulle drabbas ekonomiskt av förlust/krash/konkurrs. Det är klart 

att det inte skulle vara kul om vår värsta konkurrent skulle köpa ut vår CRM-databas. Det inte så 

vi lagt vår *oljud* existens där. En av dom stora problemet är ju att det är väldigt lätt att 

importera information i dom här systemen, men det är ju inte helt trivialt att få ut informationen. 

Kanske inte i dom här större, men i mindre system och det är ju någonting man måste tänka på 

när man kanske konverterar hela sitt affärssystem till en leverantör, då sitter man ju där liksom. 

Det kan ju kosta enorma pengar att få ut den här datan sen. Det finns standardfomat för att flytta 

mellan olika system t.ex. 

 

Bilaga E – Transkribering Magnus Bergman, City Cloud 
 

SF: Simon Olsson och Fedja Mehmedagic, Intervjuare 

MB: Magnus Bergman, City Cloud 

Längd: 8:14 

 

SF: Hur länge har ni erbjudit era tjänter via molnet? 

MB: Vi har erbjudit vår tjänst city cloud i ungefär ett år. Vi är fortfarande i betastadiet. 

SF: Ni erbjuder IaaS? 

MB: Det stämmer bra. 

SF: Vart lagras er data? I vilket land? 

MB: Det lagras i Sverige, i vår egen datahall. 

SF: Så allting är på plats? 

MB: Ja 

SF: Har ni tillgång till era kunders data? Någon administratör etc? 

MB: Så länge inte kunden valt att kryptera datan så har vi det. 

SF: Får ni frågor ang. säkerhet från era kunder? Isf vad? Visas oro? 

MB: I viss utsträckning, men jag vet inte om jag skulle kalla det oro. Snarare ett visst 

säkerhetsmedvetande Och det kan i många fall bli diskussion kring säkerhet osv, men jag vet inte 

om jag skulle kalla det för oro, utan medvetande och intresse för säkerhetsfrågor. 

SF: Har du något konkret exempel på en fråga av denna art? 

MB: Allting ifrån helt vanliga standardgrejer som firewall skydd osv till kring skydd mot DDoS 

attacker och liknande. Det är inte så specifikt för cloud-tjänster egentligen, utan gäller de flesta 

av våra hostingtjänster egentligen. När det gäller cloud tjänster så får vi frågor som du ställde 

tidigare kring säkerheten kring lagringen, var någonstans datan finns och kanske framförallt vem 

eller vilka som har tillgång. Lösningen med det är ju ofta det att kunden själv sköter krypteringen 

av datan genom våra operativsystemsspecifika funktion. 

SF: Kunden skyddar sig själv på ett sätt? 

MB: Precis. Säkerhetsarbetet för kunden innebär att kunden har fullständig kontroll över den 

biten och inte bara behöver lita på vad vi säger. "Vi har inte tillgång till det, eller vi har tillgång 

till det", utan har en helt annan kontroll över den biten själva. 
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SF: Om det blir en krash/intrång hos er, vem har ansvaret? 

MB: Det beror på olika situationer. Eftersom vi är ett hostingföretag ser vi till att det finns 

antingen en server eller en virtuell server eller vad det är för nånting som kunden köper, 

tillgänglig för kunden. Sen efter det, om man inte köper några managed hosting tjänter, så är det 

kunden som ansvarar för att patcha upp det allt eftersom och ansvarar givetvis för den kod som 

kunden själv skriver och lägger upp. PHP t.ex. Finns det ett säkerhetshål då i PHP-kod som 

kunden har skrivit så är givetvis kunden ansvarig för det. Sen om det är ett större intrång som 

påverkar samtliga kunders system eller någonting i den stilen så är det givetvis vi som är 

ansvariga. Det beror helt och hållet på situationen i fråga. Oavsett vem som är ansvarig så är vi 

hjälpliga och hjälper till att återställa data undersöka intrång osv. 

SF: Kan kunder nå varandras data? 

MB: Det är en molntjänst så att säga. Det är inte helt privata hårdvarulösningar. Det finns inte en 

hårdvarulösning per kund. Det är separerat på olika sätt, det är olika tekniska mekanismer. Det är 

fortfarande samma fysiska hårdvara och fysiska lagring, däremot kan inte en kund komma åt en 

annan kunds data i ett normalfall utan att det är någon typ av säkerhetshål etc. 

SF: Gör ni backuper av data? 

MB: I nuläget gör vi backuper som heter *obegripligt* så att vi kan om det sker ett större 

problem med våra system så kan vi få tillbaka "denna". Det används inte normalt för att få 

tillbaka enskilda virtuella maskiner eller liknande eller utan då är det kunden som köper till 

backuptjänst i dom fallen, för sin virtuella maskin. Eller i många fall har kunderna löst det själva 

genom att skicka tillbaka till en egen maskin. 

SF: Vad händer med er data om ni går i konkurs eller köps upp? Vad händer med kunders data? 

Vad har dom för garantier? 

MB: Har inget konkret svar, jag får be återkomma angående det. 

  

Bilaga F – Transkribering Faizal Lutamaguzi, Rackspace 
 

SF: Simon Olsson, Fedja Mehmedagic, Intervjuare 

FL: Faizal Lutamaguzi, Rackspace 

Längd: 10:18 

 

SF: Hur länge har ni erbjudit era molntjänster? 

FL: Företaget i sig har erbjudit molntjänster så länge upplägget "moln" har funnits (via 

huvudkontoret i USA). Sedan 6e januari i Europa (och sverige), via europakontor. 

SF: Vet du vart er data lagras? I vilka länder? 

FL: Ja. I dagsläget har vi datacenter i UK, USA och Hong Kong. Så svensk kund så skulle det 

närmste vara det i UK. 

SF: Så svenska kunders data lagras på samma datacenter i UK? 

FL: Ja beroende på hur stor mängd och vad för typ av data det är. Vi har även vissa svenska 

kunder som har kontor överallt i världen och då kan det vara så att viss data lagras här i UK och 

viss data lagras i USA t.ex 

SF: Påverkar datans fysiska lagringsplats några juridiska aspekter? (Utanför sveriges gränser) 

FL: Nej det ska inte påverka något. Vi brukar alltid utgå från hur deras bestämmelser ser ut. 

Vissa potentiella kunder kanske inte kan ha sin data utanför sveriges gränser. Men för vår del 

ändras inte lagarna då. Den lagen gäller för landet som datan lagras i. 

SF: Vilka har tillgång till kundernas data? 
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FL: Till datacenter t.ex så är det bara utbildade personal som har tillgång. Inte till själva datan, 

utan till datacentret. I vissa tjänster, som managed services så har tekniker och personal tillgång. 

Men i vissa så lagras endast datan. Kunden väljer själv vilken typ den vill använda sig av. 

SF: Så rent tekniskt har ni tillgång, men det finns avtal på flera av tjänsterna som nekar er 

tillgång? 

FL: Ja, absolut 

SF: Får ni mycket frågor ang. just säkerhet från era kunder? 

FL: Ja, det är väl dom största frågorna vi får från våra kunder. Vissa frågar oss ang. "quality 

kontroll" och hur vi kan visa att vår säkerhet är av top quality. Detta är ett av våra key goals, att 

visa att vår säkerhet är av topp kvalitet. Merparten av de frågorna vi får från kunderna är då om 

säkerhet. 

SF: Vem har ansvar vid ett säkerhetsintrång eller en datakrasch? 

FL: Självklart hos oss. Ansvaret ligger hos oss. 

SF: Inom alla era tjänster? 

FL: Ja. 

SF: Även om kunden själv är orsakan? 

FL: På vilket sätt menar du då? Du menar om det är något som kunden orsakat? Det är ju så att 

vi haft vissa fall där potentiella kunder som har varit intresserade av våra tjänster men sen under 

processen visat sig genom mycket mediauppdåd och så att den potentiella kunden håller på med 

någonting som är olagligt. Det står ju i våra regler och bestämmelser att om kunden kommer att 

bedriva något som är olagligt eller kan hota vårat namn eller våra kunders namn, så är det absolut 

ingenting vi vill ha något att göra med. Om det är så att de skulle vara våran kund så måste de ta 

bort materialet eller så stänger vi ner servarna (genom avtal). 

SF: Om en kund som bryter mot avtalet skulle orsaka en krasch så är ansvaret helt deras? 

FL: Varje server är isolerad, en kunds material kan inte påverka en annan kunds material. En 

kund kan inte påverka en annan kunds material på något somhelst vis. 

SF: Vad har ni för backuprutiner? Hur ofta? Vart det lagras? 

FL: Det görs pågående, all data som lagras backas upp, omedelbart. Det momentet som du lägger 

upp en server hos oss så backas den upp. 

SF: Och backuperna lagras på samma datacenter? Eller sprids dom över alla? 

FL: Dom kan spridas över olika datacenter. 

SF: Det är inget som kunden har någon vetskap om? Vart det lagras? 

FL: Den frågan kan jag faktiskt inte svara på. 

SF: Kunderna vet genom kontraktet att deras huvudsakliga data ligger i Storbritannien? 

FL: Ja. 

SF: Vad skulle hända med kundernas data ifall ni gick i konkurs eller blev uppköpta? Garantier 

för att ta ut data? 

FL: Kundens data är deras ägodel. Vi har ingen rätt at behålla eller flytta någonting om vi blev 

uppköpta. Det är kundens data, och det är hans ägodel. Det är en diskussion vi har med varje 

kund innan vi ens funderar på det och sätter oss vid bordet. Kontraktet gäller mellan Rackspace 

och kunden, ingen annan tredje part. 
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Bilaga G – Transkribering Patrik Pada, HSS Media 
 

SF: Simon Olsson, Fedja Mehmedagic, intervjuare 

PP: Partik Pada, HSS Media 

Längd: 7:22 

 

SF: Vilka tjänster använder ni? 

PP: Vi använder fullt ut google mail, vi använder fullt ut google kalender, sen använder vi i 

mindre grupper google docs 

SF: Vilka är de huvudsakliga skälen till att ni använder molnet? 

PP: Vi tog beslutet att använda google apps för att minimera vår egen hantering av epost-servrar, 

jobba med spamfilter som inte hör till vår core-bussiness, och vi gjorde den bedömningen att det 

finns andra aktörer som är bättre på det än vad vi var. Och sen orsaken att vi valde just google 

som leverantör var då att den kunskapströskeln var ganska låg, många av våra användare kände 

till gmail som är då den gratisversionen och sen så tyckte vi att dom hade en väldigt bra 

dokumentation över hur de hanterar informationen och säkerhetspolicyn och dylika grejor. 

SF: Hur länge har ni använt er av googles lösningar? 

PP: Vi ska se, det borde ha varit, är det två år snart tror jag? Jag minns inte exakta datum, men 

ungefär 2 år. 

SF: Har du några konkreta fördelar och nackdelar med tjänsterna? 

PP:Konkreta fördelar var ju att alla användare som tidigare hade haft en mailbox på 50 mb fick 

25 giga, det var ju en jättestor skillnad för alla användare. Sen också att vi fick synkronisering till 

molnet med våra användare från vårt eget active directory, alltså vårt användarregister. Så att vi 

minimerade också det där att man måste skapa först en användare i våra system och sen ska man 

skapa en mailanvändare också, vidare, så den biten vann vi på. Och sen också den här 

gemensamma resurshanteringen hade vi inte alls tidigare att man kan se varandras kalender och 

man kan skicka mötesförfrågan till sina kollegor och även mata in andra resurser 

konferensutrymmen, bilar och allt möjligt, videoprojektorer och sådär och boka dom. 

SF: Och nackdelar? 

PP: Jo nackdelen är ju förstås att, vet inte om det är nackdel men det som är annorlunda är ju att 

det är en tradition och vana att ha ganska mycket servrar in house och stå för alla system själva 

och nu gör vi det längre utan vi litar på samarbetspartners, men jag tycker inte att det är en 

nackdel utan däremot har det gett oss mer tid att fokusera på vår core business och låta dom som 

är expert på sin bit sköta sitt 

SF: Vet du vart datan lagras? 

PP: Det vet jag inte nej. Och som också framgår ur deras deras dokumentation att dom inte ger 

den specifika platsen och dessutom är det aldrig en specifik plats utan det är spritt på flera 

områden, flera servrar, av säkerhetsskäl 

SF: Vet du vilka som har tillgång till er data? 

PP: Hos oss vet jag ju exakt vem som har tillgång till att administrera vår tillgång google eller 

vårt molnkonto så att säga. Så att där känner jag till exakt de individer som har det och vi har då 

regler och instruktioner om hur det sköts. Då det gäller google vet jag naturligtvis inte vilka 

personer som har men däremot har dom ju en gedigen dokumentation över sina säkerhetsrutiner 

och den litar vi på och utgår att dom följer den delen. 

SF: Det är faktiskt någon som har direkt tillgång till ert moln och data, alltså en administratör på 

google? 
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PP: Dom säger inte uttryckligen i sina avtal, De säger vilka rutiner de har, hur de skyddar datan 

osv, sen om det är en eller några tekniker som kan komma åt den är inte specificerat. Därlitar vi 

helt enkelt på vår samarbetspartner och vi har haft felfritt drift i två år så vi har varit jättenöjda. 

SF: Vem har ansvaret vid krash/intrång? 

PP: Det beror lite på vad som orsakar krashen, var i kedjan, om det är utanför slutanvändaren 

eller om det är i molnet. Det måste man reda om om det skulle gå på det viset. 

SF: Men det har ni kontrakt på? 

PP: Vi har ju ett kontrakt med google både vad det gäller supporten och hur de sköter vår data. 

Vi använder ju inte gratisversionen utan är ju en sån här premier-kund. Så vi har en lite närmare 

kontakt, vi har också besökt google faktiskt och diskuterat personligen. 

SF: Vet du om det görs backuper av datan? 

PP: Det gör det. Vi har några gånger gjort något fel hos oss och tvingats ta kontakt med google 

och helt enkelt begärt ett återställande av en mailbox till exempel, och det går att göra. 

SF: Vet du vad som skulle hända med er data om google köptes upp eller gick i konkurs? 

PP: Det är ju en bra fråga! Jag har ju inte alla papperna här, men vi har ju hela tiden möjligheten 

att tekniskt ladda ner all data lokalt. Det är ju ett ganska stort jobb att göra men möjligheten 

finns. Och jag menar, det är ju antagligen något vi måste ta ställning till om någonting sådant i 

framtiden skulle inträffa: Litar vi på den som köper upp det? Vill vi fortsätta eller beslutar vi att 

säga upp avtalen och ladda ner den information vi har i molnet. 

SF: Ni har direkt kontakt och kan alltid ladda hem? 

PP: Ja har vi! 
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Bilaga H – Tabell 1, Sammanfattning av intervjusvar; Erbjuder molntjänster 
  

Erbjuder molntjänster City Cloud Rackspace Projectplace

Hur länge har ni erbjudit tjänster via 

molnet? I ungefär ett år.

Sedan 6e januari i Europa (och 

sverige), via europakontor. Längre tid i 

Usa Vi gick online september 1998

Vart lagras er data?

I vår egen datahall, som ligger i 

Sverige.

I dagsläget har vi datacenter i UK, USA 

och Hong Kong. Så svensk kund så 

skulle det närmste vara det i UK. Det är i Sverige.

Har ni tillgång till era kunders data?

Vi har tillgång så länge inte kunden 

valt att kryptera datan.

Till datacenter t.ex så är det bara 

utbildade personal som har tillgång. 

Inte till själva datan, utan till 

datacentret.

Nej, det har vi ju inte. All data som 

lagras krypteras.

Får ni frågor angående säkerhet från era 

kunder?

Ja det får vi. Våra kunder har ett sorts 

säkerhetsmedvetande. Vi får frågor 

om t.ex vart datan lagras och vilka som 

har tillgång till den.

Vissa frågar oss ang. "quality kontroll" 

och hur vi kan visa att vår säkerhet är 

av främsta kvalitet. Detta är ett av våra 

"nyckel goal", att visa att vår säkerhet 

är av topp kvaitet. Merparten av de 

frågorna vi får från kunderna är då om 

säkerhet.

Säkerhetsfrågor är egentligen dom 

mest återkommande, förutom 

prissättning och funktion. Där har vi ju 

märkt att våra kunder har blivit väldigt 

aktivt medvetna och att kraven har 

blivit tydligare. Att de bara inte nöjer 

sig med vilket svar som helst

Om det blir 

säkerhetsintrång/krash/dataförlust - vem 

har ansvaret?

Det beror på situationen och vem som 

orsakat felet. Oavsett detta hjälper vi 

gärna våra kunder att återställa data.

Ansvaret ligger hos oss om inte 

kunden gör något olagligt.

Enligt våra avtal har vi inget ansvar, om 

inte vi misskött oss helt och hållet.

Hur sköts säkerhetskopieringen av 

kundens data?

Vi gör en typ av backup som är mer 

omfattande för våra system. Denna 

används normalt inte för att hämta ut 

återställa enskilda virtuella maskiner 

eller liknande. Kunden har dock 

möjlighet att köpa till en backup-

tjänst.

Det görs pågående, all data som lagras 

backas upp, omedelbart. Dom kan 

spridas över olika datacenter.

Vi kör en så kallad dubbel 

produktionsite där vi reflekterar data 

mellan olika datahallar i realtid och på 

så sätt har vi i stort sett ständigt 

aktuella backuper på två olika ställen. 

(Sverige)

Vad händer med era kunders data om ni 

går i konkurs eller blir uppköpta? Inget konkret svar.

Kundens data är deras ägodel. Vi har 

ingen rätt att behålla eller flytta 

någonting om vi blev uppköpta. 

Enligt avtal måste vi informera kunden. 

Vi har en överrenskommelse med vår 

driftleverantör där våra servrar står att, 

om vi skulle gå i konkurs så ska de 

fortsätta drifta våra serverar i minst 30 

dagars tid. Under den tiden har kunder 

möjligheten att ta ut all data från tjänst
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Vilka är de huvudsakliga skälen till att ni 

använder molnet?

För att minimera vår egen hantering av e-

postservrar, spamfilter, som inte är en del av vår 

core bussiness. Vi ansåg att det fanns andra 

aktörer som var bättre på det än vad vi var.

Huvudsakliga skälen är att få 

ner kostnader och att det är 

lättare att komma igång.

Det ger oöverträffade 

möjligheter till mobilitet, 

tillgänglighet och 

samarbete. Och sedan 

täcker det värdkostnad.

Det är huvudsakligen när det 

gäller samarbete med externa 

parter där vi behöver dela 

dokument och ha en 

arbetsgivare tillsammans och 

där vi inte kan använda oss av 

interna lösningar utan det är då 

partners som sitter utanför våra 

egna brandväggar.

Hur länge har ni använt er av molnet? Ungefär två år Sedan 2005 Snart 3 år 10 månader

Vad har ni upplevt för fördelar med 

molnet?

Större mailboxar för våra användare, 

synkronisering till molnet, underlättar skapandet 

av användare, gemensam resurshantering.

Huvudsakliga skälen är att få 

ner kostnader och att det är 

lättare att komma igång. Man 

slipper skaffa en hel 

infrastruktur.

Det är tillgänglighet. Men 

den kanske viktigaste 

fördelen är 

samarbetsmöjligheterna vi 

får med Google Docs. Att vi 

inte vi gör inte 

dubbelarbete. Alla har alltid 

senaste versionen av allt 

och information är levande 

och i realtid.

Att kunna dela dokument den 

vägen när det gäller 

projektarbeten.

Vad har ni upplevet för nackdelar med 

molnet?

Att bryta traditionen av att ha mycket servrar in-

house till att överlåta den biten till 

samarbetspartner, men det är egentligen ingen 

nackdel eftersom det gett oss mer tid till vår core 

business.

Hantering av användare. Man 

skapar fler identitetsöar. Förut 

har man haft det internt, nu 

får man det också externt. På 

ett större företag kan det bli 

att: "nu finns systemet där, så 

nu får ni ta hand om det". Att 

man till viss del tappar 

kontrollen över 

informationen.

En liten utmaning är 

förändringsarbetet internt. 

Att få personer som har 

suttit i 20 år mot Microsoft 

att byta och lära om.

Ska man jämföra Google 

docs jämfört med Office 

paketet så är det klart att 

Office paketet har fler saker 

du kan göra. Men att få 

personer att förstå att du 

tjänar mera, fördelen med 

delbarhet, tillgänglighet 

och så vidare, det är en 

utmaning.

Vi hade en kontakt med en 

leverantör som ville hjälpa oss 

skicka oranga kuvär via 

molntjänst som skulle ha någon 

mailfunktion hem till 

medborgare och liknande. Det 

passar inte riktigt, för då skulle 

ju medborgarnas dokument 

lagras på en server, i det här 

fallet på Irland. Och där gäller 

inte svensk lag.

Vilken specifik tjänst ni använder er av? Google Apps

Google Docs, Salesforce CRM 

och vissa mindre molntjänster.

Google Apps för busines, 

Google Sites och Google 

docs i rätt stor utsträckning 

och i viss mån även Google 

video. Sedan använder vi 

ett CRM ett verktyg som 

heter ZOHO

Project Place, dela dokument 

med externa parter

Vet ni vart er data lagras?

Nej. Det står i dokumentationen att de inte anger 

den specifika platsen och att datan sprids över 

flera områden.

Nej, Så om den ligger i sverige 

eller europa får vara osagt.

Nej. Jag vet hur datat lagras 

men jag vet att jag inte kan 

ta reda på var det ligger.

Den lagras i Sverige, det är ett 

svenskt företag.

Vad är det för typ av data ni lagrar?

Mail, kalenderdata och i viss utsträckning 

dokument.

Kontaktuppgifter, inte knytna 

till en ett personnummer eller 

identitetsnummer. Ingen 

kreditkortsinformation.

Epost chat, email, Google 

calender använder vi ute 

vid diskussioner. Dokument vid projektarbeten

Vilka har tillgång till er data?

Inom vårt företag vet jag exakt vilka som har 

tillgång till datan. När det gäller google förlitar vi 

oss på deras dokumentation och 

säkerhetsrutiner.

Det föresätter man ju är dom. 

Där vi har gjort ett aktivt val att 

ge tillgång, då vet vi ju vilka 

det är, när vi delar med oss av 

informationen till partners 

eller konsulter eller något 

sådant.

Vi har full kontroll på vår 

data, administratörer på 

Google har inte tillgång till 

vår data.

Dom (projectplace) ska inte ha 

tillgång och det är avtalat så att 

det är säkrat.

Om det blir säkerhetsintrång/datakrash - 

vem har ansvaret?

Det beror på vad/vem som orsakar kraschen eller 

intrånget. Ja det är ju dom.

I vårt fall så är det ju Google 

som ansvarar för det och 

det finns reglerat i vårt 

avtal.

Det är ju Projectplace. När det 

gäller avtal med externa 

leverantör då har man alltid ett 

så kallat SLA, service level 

agreement där dom här sakerna 

täcks in.

Hur sköts säkerhetskopieringen av er 

data?

Ja det görs backuper av data. Vi har vid några 

tillfällen gjort ett fel och tvingats kontakta 

Google, som då återställt vår data från en backup.

Jag tror att dom backuppar 

men dessutom så har dom ju 

lagringslösningar som gör att 

informationen skickas runt.

Jag vet att all information 

på Google backuppas i sex 

kopior på flera datacenter. Ja det backasup regelbundet.

Vad händer med er data om företaget 

som erbjuder er tjänsten går i konkurs 

eller blir uppköpta?

Vi har möjligheten att ladda ner vår information. 

Det är förvisso ett stort jobb, men möjligheten 

finns om det skulle bli aktuellt. Vid ett 

eventuellt uppköp av Google så får vi ta ställning 

till om vi vill fortsätta använda tjänsten, eller 

tanka ner vår data och säga upp avtalet

Det finns vissa former av 

garantier men det finns vi 

vissa dubier kring vem som har 

rätt. Dom har nån viss form av 

kontroll över det, om jag inte 

minns fel. Men vi har bedömt 

att skyddsvärdet på den 

information som lagras där är 

så låg att vi inte skulle drabbas 

ekonomiskt av 

förlust/krash/konkurrs.

Vi har ju garantier på hur 

upptiden ska vara och 

API:er som finns. Och med 

dom API:er som finns så kan 

vi på ett enkelt sätt tanka ut 

datat då. Det som är 

utmaningen då är ju 

bandbredden och 

lagringskapaciteten man har 

hemma.

Om dom går i konkurs händer 

väl ingenting om inte någon 

aktivt stänger ner tjänsten. 

Avtalen reglerar det, så det 

borde finnas någonting där ifall 

man byter ägare. Vårt avtal är ju 

med Projectplace och inte 

någon annan.


