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Sammanfattning 
 

Rubrik: “Privatanvändarens uppfattning av molntjänstsäkerhet” 

 

Molntjänster är ett nätverk av skalbara resurser som görs tillgängliga genom internet eller lokala 

nätverk (Somashekar, 2010). Detta betyder att användare kan nyttja molntjänster utan att 

involvera sig i den bakomliggande infrastrukturen. Till de vanligaste molntjänsterna hör 

Dropbox, Google Drive och iCloud. Utvecklingen molntjänster verkar gå snabbare än 

utvecklingen av användarsäkerheten, vilket kan betyda problematik i framtiden. Säkerheten är en 

gemensam aspekt för samtliga molntjänster samt en bidragande faktor till deras fortsatta 

utveckling. Syftet med uppsatsen är att studera privatpersoners användning av molntjänster samt 

deras uppfattning om säkerheten.  

 

Uppsatsens resultat baserar sig på enkätfrågor som besvarats av 66 privatpersoner. Enkätfrågorna 

baserar sig på användningen av molntjänster samt vikten av säkerhet. Studien visar att 

majoriteten av privatanvändarna inte prioriterar säkerhet av molntjänster och att de har ett stort 

förtroende för sin molntjänstleverantör. 

 

Nyckelord: Molntjänster, säkerhet, privatanvändare, molntjänstleverantör 
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Abstract 
 

Title: “The perception of private users on Cloud Computing safety” 

  

Cloud Computing is a network of scalable resources made available through the internet or local 

area network (Somashekar, 2010). It is possible for the users to use cloud computing services 

without involving themselves in the underlying infrastructure. The most common cloud services 

include Dropbox, Google Drive and iCloud. The development of Cloud Computing services 

seems to develop faster than their user safety, which could lead to problems. Safety is a common 

aspect for the Cloud Computing services, as well as a contributing factor to continued 

development. This thesis focuses on the private use of Cloud Computing services and the users 

perception of safety. 

 

The thesis results are based on a survey answered by 66 individuals. The survey questions are 

based on the purpose of use and the significance of safety. The result shows that the majority of 

private users do not prioritise cloud service security first and have great confidence in their cloud 

service providers. 

  

Keywords: Cloud Computing, safety, private user, cloud service provider 
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Begreppsdefinition 

 

Virtualisering- Att man delar en dator eller servers resurser, oftast processorkraft eller 

lagringsutrymme, med klientdatorer (Computer Sweden, 2013). 

 

Web 2.0 - En term som beskriver den utveckling av webben som innebär att användare skapar 

innehåll som görs tillgängligt för alla (Computer Sweden, 2013). 

 

VPN - Ett virtuellt privat nätverk som upprättas och delvis skickar information genom internet 

(Computer Sweden, 2013). 

 

API - Ett programgränssnitt, vilket innebär den uppsättning regler ett program måste följa för att 

kommunicera med vissa andra program (Computer Sweden, 2013). 

 

CPU - En dators centrala processor som används för att bearbeta data (Computer Sweden, 2013). 

 

TSL - Transport Layer Security är ett protokoll som används för att reglera säker dataöverföring 

på webben (Computer Sweden, 2013). 

  

VPC - Amazon Virtual Private Cloud, Amazons egna privata moln (Amazon, 2013). 

 

DoS - Förkortning för Denial-of-Service, vilket är en överbelastningsattack som innebär att en 

angripare skickar avsiktligt felaktig data som får ett system att krascha eller låsa sig (Computer 

Sweden, 2013). 

 

SYN-cookies - En typ av cookies som kan användas för att förhindra överbelastningsattacker, det 

går ut på att man reglerar vilka operationer som system faktiskt ska besvara (Ferro, 2008). 

 

SSL - Secure Socket Layer är en säkerhetsfunktion som går ut på att man lägger alla program 

med säkerhetsfunktioner i ett “skikt” mellan användarprogram och internet (Computer Sweden, 

2013). 

 

UDDI - Ett katalogsystem som listar tjänster. Syftet med systemet är att koppla ihop olika 

tjänster, till exempel olika betalningssystem med varandra (Computer Sweden, 2013). 

 

SOAP - Ett protokoll som gör det möjligt för program som körs på olika operativsystem och med 

olika programkod att kommunicera med varandra på internet (Computer Sweden, 2013). 

 

Buffer overflow - Ett programfel som inträffar när programmet försöker lagra mer data i en 

buffert än vad det finns utrymme för (Computer Sweden, 2013). 
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WSDL - Ett XML-baserat språk som används av företag för deras hemsidor. WSDL möjliggör 

automatiskt information- och tjänsteutbyte mellan datorer (Computer Sweden, 2013). 

  

URL - Den tekniska termen för en webbadress (Computer Sweden, 2013). 

 

SQL - Ett programspråk som används för att hämta och modifiera information i databaser 

(Computer Sweden, 2013). 

 

Phishing - En typ av säkerhetsangrepp där angriparen använders sig av falska webbsidor och e-

postadresser för att få användarna att dela med sig av känslig information (Computer Sweden, 

2013). 

 

Man-in-the-middle attack - En typ av attack där angriparen befinner sig mellan två 

kommunicerande enheter och har då möjlighet att ändra och läsa informationen som skickas 

mellan sändare och mottagare utan att de vet om det (Computer Sweden, 2013). 
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1. Inledning 

Kapitlet introducerar termen molntjänster samt förklarar närmare vad det innebär och hur 

privatpersoner kan använda sig av denna tjänst. Förutom en kort introduktion diskuteras 

problematiken runt molntjänster, dess säkerhet samt hur detta fenomen kan undersökas. Närmare 

bestämt uppsatsens frågeställning, avgränsningar samt syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Cloud Computing definieras som ett nätverk av skalbara resurser som görs tillgängliga genom 

internet eller lokala nätverk. Det innebär att användare kan använda tjänster utan att involvera sig 

i den bakomliggande infrastrukturen. Med hjälp av Cloud Computing kan man som privatperson 

använda sig av diverse mjukvara, lagringsutrymmen och applikationer som tillhandahålls av 

leverantörer över internet (Somashekar, 2010). En molntjänst kan vara antingen en specifik 

applikation (Software-as-a-Service, SaaS), en plattform att köra applikationer på (Platform-as-a-

Service, PaaS) eller resurser som exempelvis lagring eller processorkraft (Infrastructure-as-a-

Service, IaaS) (Goldberg, 2013). 

  

Idag är det allt mer vanligt att organisationer och privatpersoner använder sig av molntjänster 

istället för att investera i hård- och mjukvara med tillhörande licenser (Mattmar, 2013). 

Molntjänster ökar effektiviteten samt bidrar till minskade IT-kostnader för organisationer genom 

ökad kapacitet och flexibilitet. Användandet av molntjänster gör att kunder kan beräkna sina IT-

kostnader i förväg (CIO Sweden, 2013; ENISA, 2009). Detta i och med den dynamiska 

kapaciteten hos molntjänster vilket innebär att man kan öka eller sänka användandet efter behov 

utan att göra omfattande investeringar. Avsaknaden av kontroll över fysiska servrar skapar dock 

viss oro och tvingar användare att vara mer medvetna om säkerheten. Eftersom ansvaret för 

sekretess och åtkomst ligger på leverantören, är dessa två nyckelaspekter, när det kommer till 

valet av molntjänster (Forsén, 2010). 

 

Cloud Computing har blivit möjligt genom standardiseringen av tekniker som Service-Oriented 

Architecture, virtualisering och Web 2.0. (Somashekar, 2010). Starten för Cloud Computing kan 

härledas till Amazons införande av tjänster som de kallade för Elastic Computing Cloud år 2006. 

2008 började även Google och Microsoft Azure Plattform att erbjuda det vi idag kallar för 

molntjänster (Wei & Blake, 2010). 

 

Det finns ett antal olika säkerhetsaspekter inom Cloud Computing. Dessa kan delas in i två 

kategorier: Säkerhetsfrågor som avser molntjänstleverantörer och säkerhetsfrågor som deras 

kunder står inför. Molntjänstleverantören måste se till att infrastrukturen är säker och att 

användarnas data och program skyddas. Kunden å andra sidan måste se till att leverantören har 
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vidtagit de säkerhetsåtgärder som anses vara nödvändiga för att skydda deras information 

(Yunus, 2009). 

 

Att nyttja molntjänster betyder att användaren outsourcar de processer som 

molntjänstleverantören erbjuder. Outsourcing av IT innebär alltid vissa säkerhetsrisker. 

Molntjänstanvändare bör vara försiktiga och inte underskatta de säkerhetsrisker som finns när det 

kommer till överföring av skyddade uppgifter och personuppgifter. De främsta säkerhetsriskerna 

är att obehöriga får tillgång till information eller att information förloras på grund av den fysiska 

säkerheten av leverantörens infrastruktur(Lesk, 2005). 

 

När man använder sig av molntjänster får leverantören tillgång till information som annars skulle 

vara betraktad som konfidentiell. Det finns inga garantier för att informationen som lagras hos en 

leverantör faktiskt förblir konfidentiell även för dom. Detta kan medför ökad risk för missbruk av 

konfidentiell information samt svårigheter att skydda andras sekretess, till exempel om man 

lagrar kunddata eller liknande information som kan betraktas som känslig för andra 

parter(Sparrow, 2003). 

Vanliga frågor som kunder bör ta ställning till i dessa situationer är: Vem kommer ha tillgång till 

min information? Hur kommer informationen övervakas? Om samma lagringsutrymme används 

av fler kunder, hur kan det garanteras att andra kunder inte får tillgång till min känsliga 

information(Sparrow, 2003)? 

 

Det är framför allt förlusten av kontroll som ses som den största säkerhetsrisken. Det är viktigt att 

bedömma risken av som kontrollförlusten innebär, detta beror ofta på i vilken utsträckning man 

använder sig av molntjänser. Om kunden endast använder sig av stödfunktioner så bedöms 

förlusten av kontroll inte lika viktig som när användningen omfattar kritiska system(Augustsson 

& Sten, 1999).  

 

1.2 Problemformulering  

Säkerheten inom Cloud Computing har inte utvecklats i samma takt som intresset för 

användandet av molntjänster. En undersökning av Cloud Security Alliance (CSA) och IEEE visar 

att de flesta människor är motiverade att använda molntjänster, men anser att säkerheten behöver 

utvecklas och förbättras. Därmed väntar många potentiella användare på bättre lösningar och 

standarder kring säkerheten innan de är villiga att ta steget att börja använda sig av molntjänster 

(Subashini och Kavitha, 2010). 

 

I en artikel publicerad av ComputerSweden identifierar Goldberg datastöld, dataförluster, 

kontostölder, osäkra API:er (Application Programming Interface, en uppsättning regler för hur 

programvara kommunicerar med varandra) samt överbelastningsattacker som de största 

säkerhetsriskerna för molntjänster. Med tanke på att data man behandlar genom molntjänster inte 
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lagras på en plats man har kontroll över, ökar ovissheten hos kunden (Goldberg, 2013). Eftersom 

molntjänstleverantörer erbjuder sina tjänster till flera olika företag och privatpersoner skapas det 

varierande säkerhetskrav som behöver uppfyllas. Säkerhetsriskerna avser den förlorade 

kontrollen av data samt den hotade datatillgängligheten, dataintegriteten och 

datakonfidentialiteten (Forsèn, 2010). 

 

Det är med detta i åtanke som det är intressant att studera vilken grad av säkerhet en molntjänst 

behöver uppnå för att vara användbar. Vår forskningsfråga för att studera detta är: 

 

Är säkerheten en avgörande faktor för användningen av molntjänster hos privatpersoner?  

 

Med följande underfråga: 

 

Vad påverkar prioriteringen kring säkerhet? 

 

Utifrån litteraturen och diverse andra undersökningar har en undersökningsmodell utformats och 

relevanta aspekter har definierats för att besvara vår forskningsfråga. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om användarens krav och specifikationer kring 

säkerheten vid användandet av molntjänster. Genom enkäter undersöker vi varför användare 

väljer att nyttja den molntjänst de använder samt vad de använder molntjänsten till. Vi 

undersöker även ifall användare skulle nyttja molntjänster mer om de hade en ökad kunskap 

kring användandet och säkerheten. Resultaten av vår undersökning kan tas till nytta av 

leverantörer för en utökad kännedom kring sina kunders önskan. 

 

1.4 Avgränsningar 

De molntjänster vi valt att omfatta i vår undersökning är de vi anser är de vanligaste 

molntjänsterna: Dropbox, iCloud och Google Drive. Vi valde att undersöka Dropbox för att det 

är en av de första molntjänsterna som blev populära för allmänheten och fortfarande är en av de 

största aktörerna på marknaden. iCloud och Google Drive valde vi att undersöka för att de är 

ägda av två av världens största IT-företag, Apple och Google. Detta medför att säkerheten och 

funktionaliteten av dessa molntjänster granskas hårt och omskrivs i stor frekvens.  

 

Kunderna vi undersöker är privatpersoner med datorvana i vår omkrets. Vi har dock inte kunnat 

avgöra hur stor datorvana privatpersonerna har. Att vi endast använt privatpersoner i vår omkrets 

beror på begränsad tillgång till andra personer. Undersökningens fokus ligger i användarnas 

uppfattning om säkerheten av de molntjänster de använder. Grunden till undersökningen om 
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säkerheten är de centrala aspekterna inom informationssäkerhet, - konfidentialitet, integritet, 

tillgänglighet samt pris. 
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2. Metod 

 I detta avsnitt presenteras de analytiska verktyg som använts för att genomföra denna 

undersökning och besvara frågeställningen om molntjänster. De valda handlingssätten redovisas 

samt diskuteras i detta kapitel. 

 

2.1 Enkätundersökning 

Primärdata för vår undersökning har samlats in genom en enkätundersökning. En 

enkätundersökning är en standardiserad och systematisk forskningsmetod som gör det lätt för 

forskaren att samla ihop data från en stor mängd användare. När undersökningen är avslutad 

skapar forskaren ett mönster samt drar slutsatser som grundar sig på resultaten (Oates, 2006). 

Den vanligaste formen av en enkätundersökning är ett frågeformulär med frågor som är 

relaterade till forskningsämnet, men undersökningen kan även bestå av intervjuer, observationer 

och dokument. Detta frågeformulär skickas ut till personer som forskaren anser att är lämpliga att 

svara. Till exempel, en undersökning som handlar om leksaker är kanske inte relevant för 

personer utan barn medan en barnfamilj antagligen har mycket att tycka om ämnet. På liknande 

sätt är molntjänster och dess användning inte relevant för dem som sällan använder datorer. 

Enkätundersökningar är vanligast vid undersökningar inom informationssystem, IS (Oates, 

2006). Vi utförde en enkätundersökning eftersom vi ville undersöka ett specifikt område bland en 

stor grupp. Respondenternas svar var anonymiserade eftersom vi ville få så uppriktiga svar som 

möjligt. Då syftet med uppsatsen är att undersöka säkerheten kring användandet av molntjänster 

hos privatpersoner lämpar det sig bra att använda en enkätundersökning eftersom det ger en 

djupare förståelse av ämnet (Oates, 2006). 

 

2.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Denna undersökning använder sig av en kvantitativ forskningsmetod. Inom vetenskaplig 

forskning brukar forskaren göra en indelning mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativ 

metod baserar sig på numerisk data och används huvudsakligen i positivistiska studier. Inom 

kvantitativ metod samlar man in en mängd fakta och material som sedan analyseras med 

statistiska metoder. Enligt Oates (2006) används kvantitativ analys när man genererar data 

genom till exempel enkäter. Denna metod tillåter forskaren att tydligare se mönster i resultaten 

och komma till en slutsats. Metoden gör det även lättare för läsaren att se resultaten och förstå 

undersökningen. En vanlig undersökningsmetod inom kvantitativa metoder är 

enkätundersökningar (Oates, 2006). Vi har samlat in data genom enkätundersökningar. I 

förfrågan framgick vad undersökningen ämnade att undersöka samt syftet med undersökningen. 

Vi har skickat ut ett frågeformulär om användandet av molntjänster via sociala medier och våra 

kontaktnät. Vår främsta utskicksportal var vår gemensamma utbildningsgrupp på Facebook, 
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Systemvetarstudenter, därifrån kommer majoriteten av undersökningspersonerna. Vidare 

skickade vi ut undersökningen till vissa individer i våra personliga kontaktnät för att få en så stor 

undersökningfrekvens som möjligt. Av ca. 200 utskick så fick vi fullständiga svar av 66 personer 

vilket ger ett bortfall på 134 personer. 

 

2.3 Nominalskala och Ordinalskala 

Forskningsfrågor inom kvantitativ dataanalys går att mäta på fyra mätskalor: Nominalskala, 

ordinalskala, intervallskala samt kvotskala. De mätningsskalor som används i denna 

undersökning är en nominalskala och ordinalskala, eftersom dessa relaterar bäst till 

undersökningens syfte. Data som tillhör en nominalskala består av kategorier och har inget 

egentligt numeriskt värde. Med kategorier syftar man på undersökningsfrågor som endast kan 

komma med svar som inte är siffror, såsom kön, yrke, stad eller som i detta fall, val av 

molntjänst. De säkraste analysresultaten inom nominalskala är en analys av frekvensen, hur 

många valde det första alternativet i frågan jämnfört med hur många som valde de andra 

alternativen. Den här typen av insamlad data kallas för kategorisk data (categorical data) (Oates, 

2006). 

 

Vi applicerar även en ordinalskala eftersom även den relaterar sig väl till undersökningen. 

Ordinalskala innebär att data man samlat tilldelas i en kvantitativ skala och att man således kan 

kategorisera insamlad data. Dock är det inte möjligt att ställa tydliga skillnader mellan de olika 

aspekterna(Oates, 2006). En vanlig metod då man tillämpar ordinalskala är att basera sina 

forskningsfrågor enligt likertskalan. Likertskalan använder en sifferskala som måttenhet. Denna 

sifferskala består av en skala från ett till fem, där ett betyder att användaren som undersöks 

genom forskningsfrågorna inte håller med påståendet i frågan och fem innebär att användaren 

fullständigt håller med påståendet i frågan. Upplägget i en fråga som följer likertskalan behöver 

inte endast bestå av siffrorna ett till fem. Forskaren kan även koda fem olika alternativ som syftar 

på, samt hänvisar till sifferupplägget. Dessa svarsalternativ kan vara starkt för, för, varken för 

eller emot, emot, eller starkt emot. Det är upp till forskaren att bestämma vilken version av 

likertskalan som används(Oates, 2006). Nackdelen med ordinalskalan och likertskalan är att det 

är omöjligt att veta hur stor skillnad det är mellan de olika alternativen, var gränsen mellan 

alternativ fyra och fem går. Den här typen av data kallas för rangordnad data (ranked data) 

(Oates, 2006). Undersökningen använder sig av ordinalskala samt nominalskala, denna metod 

ger ett tydligt resultat på forskningsämnet; att undersöka säkerheten kring användandet av 

molntjänster hos privatpersoner. 
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2.4 Utformning av enkätundersökning 

Uppsatsens enkätundersökning fokuserar på två aspekter som bedöms vara centrala för att 

besvara den frågeställning uppsatsen behandlar. Det som behandlas är hur och i vilken 

omfattning privatpersoners användning av Cloud Computing ser ut samt säkerheten inom Cloud 

Computing. Frågorna i enkäten har därmed delats in i två kategorier, användning och säkerhet. 

Frågorna kategoriseras utefter ordinalskala samt nominalskala och dess egenskaper. Frågorna 

behandlar båda skalorna för att således få genomgående balanserade resultat i undersökningen 

oberoende av kategori. Antalet frågor i de två kategorierna varierar. Detta beror på vår 

frågeställning som gör undersökningen av säkerhetsaspekterna inom Cloud Computing mer 

relevanta än användningen. 

 

Kategori “Användning” behandlar följande frågor:      

 

Hur länge har ni använt molntjänster? 

Vem delar ni filer med? 

Vilken/vilka molntjänst/-er använder ni? 

Vad använder ni molntjänster för? 

Vad är det viktigaste för er vid ert val av molntjänst? 

Hur mycket använder ni molntjänster? 

Hur nöjda är ni med den molntjänst ni använder? 

 

 

Kategori “Säkerhet” behandlar följande frågor: 

 

Vilken av följande säkerhetsaspekter är viktigast för er vid val av molntjänst? 

Hur stor möjlighet har ni att ställa krav på leverantören när det kommer till säkerhet? 

Skulle ni betala för extra säkerhet? 

Hur stort förtroende har ni till er molntjänstleverantör? 

Hur viktig är säkerheten vid ert val av molntjänst? 

Hur medveten är ni om säkerheten av den molntjänst ni använder? 

Hur viktigt är det för er som kund att ni vet var er data lagras? 
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Hur viktigt är det att ingen kan manipulera den data som ni lagrar i molnet? 

Hur viktigt är det att ingen annan kan del av den data ni lagrar i molnet? 

Hur stor medvetenhet har ni om vilka standarder leverantören använder när det kommer till 

informationssäkerhet? 

 

Genom att ställa dessa frågor kommer molntjänstanvändarens vanor fram. Frågorna behandlar 

aspekter som användningstiden, syftet med användningen samt användarens prioriteringar. 

Frågorna relaterar till varandra samt kompletterar varandra. Frågan som berör hur mycket en 

person använder molntjänster kompletterar frågorna som berör vem användaren delar filer med 

och vad användaren använder molntjänster för. Om den tillfrågade till exempel använder 

molntjänster mycket förtydligas de andra svaren eftersom användaren då antagligen har mer 

erfarenhet än vad en oregelbunden användare har och vice versa. Frågorna gällande 

tillfredsställandet och viktighetsgranden står tätt intill varandra. En användare som tycker att det 

är viktigt med säkerheten i molntjänsten har antagligen valt att använda den molntjänst som 

satsar mest på den aspekten och är därmed nöjd med sitt val. För att läsaren ska ha en möjlighet 

att relatera till undersökningen bidrar resultaten med egenskaper som ger en bild av den 

studerade privatpersonen. 

 

Frågorna som ligger under kategorin “säkerhet” behandlar privatpersonens kunskap om 

molntjänsters säkerhet samt de säkerhetskrav användaren har. Dessa frågor leder till resultat som 

förklarar vilken betydelse säkerheten har för privatpersonen. Till skillnad från frågorna i 

kategorin “användning”, kompletterar, samt går innehållet i den här kategorin inte lika tydligt 

hand i hand. Ifall en användare tycker att det är viktigt att vara medveten om var 

molntjänstleverantören lagrar all data är det möjligt att hen inte tycker att det är lika viktigt att 

ingen annan ska kunna ta del av de data användaren lagrar i molnet. Dock relaterar frågan om 

förtroendet till alla prioriteringar. Likaså ligger frågorna som berör manipulation och 

leverantörernas standarder ifrån varandra men är förenade med prioritering av förtroendet. 

 

Kategoriindelning av frågorna förtydligar samt förklarar resultaten i undersökningen. Detta gör 

det i sin tur lättare för läsaren att förstå de presenterade resultaten samt svaret på 

forskningsfrågan. 
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3. Teori 

I detta avsnitt förklaras de centrala egenskaperna av Cloud Computing, dess olika 

leveransmodeller samt specifika distributionsmodeller som används inom Cloud Computing. 

Utöver detta kommer även säkerheten inom Cloud Computing att förklaras tillsammans med 

risker och åtgärder samt en generell genomgång av informationssäkerhet. 

 

 3.1 Cloud computing 

NIST:s (National Institute of Standards and Technology) definition av Cloud Computing är 

följande:  

 

"Cloud Computing är en modell som möjliggör tillgång till on-demand-nätverk av 

konfigurerbara datorresurser (nätverk, servrar, lagring, program och tjänster) 

som snabbt, och med minimal ansträngning, kan möjliggöras utan interaktion 

med molntjänstleverantören" (Mell & Grance, 2011).  

 

Illustration av detta kan ses i Fig. 1. 

 

 

Fig. 1: Övergripande beskrivning av Cloud Computing (Wikipedia, 2011) 
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Det finns sex centrala egenskaper inom Cloud Computing enligt NIST 2009. (1) On Demand 

definierar att molntjänstleverantörer är skyldiga att tillhandahålla den mängd resurser som 

användaren kräver. Cloud Computing tillåter kunder att använda och förfoga över resurser utan 

någon interaktion med molntjänstleverantörer. (2) Resurspooling innebär virtualisering inom 

Cloud Computing som tillåter molntjänstleverantör att slå ihop sina resurser. Det är förmågan att 

dela fysiska och virtuella resurser med andra konsumenter genom att "dynamiskt tilldela och 

frigöra resurser enligt konsumenternas efterfrågan" (NIST, 2009). (3) Brett nättillträde avser att 

tjänster och resurser som erbjuds kan nås via nätverket från persondatorner, smarttelefoner och 

andra mobila enheter. (4) Elasticitet innebär att resurserna kan jämföras med de krav på 

användning som finns. Elasticitet medför att man kan öka eller minska egenskaperna hos 

specifika tjänster beroende på efterfrågan (NIST, 2009). (5) Uppmätta tjänster avser 

användarbaserade faktureringssystem. Mängden resurser som används kan mätas och man kan 

därmed skräddarsy betalningsplaner för användarna (NIST, 2009).  (6) Ekonomiska fördelar 

syftar till den ekonomiska modell för Cloud Computing som innebär att omvandla 

kapitalkostnader till rörelsekostnader. Det finns olika kostnadsmodeller för Cloud Computing, 

men en kortsiktig faktureringsmodell är den mest använda modellen (Armbrust, 2009). 

 

3.2 Leveransmodeller 

Molntjänster kan delas in i tre olika grundtyper av leveransmodeller. Software-, Platform- och 

Infrastructure as a Service. Dessa tre är dynamiska lösningar som kan modifieras utefter en 

användares specifika krav (Mell & Grance, 2009). Andra leveransmodeller innefattar CaaS 

(Comunication as a Service) och MaaS (Monitoring as a Service). Kombinerad användning av 

dessa brukar kallas för XaaS (Anything as a Service). XaaS betyder att det finns helhetslösningar 

tillgängliga som är skräddarsydda för användares behov av molntjänster (Hendryx, 2011). 

 

Software as a Service (SaaS) är en leveransmodell där konsumenten har möjlighet att använda 

program som ligger i molnleverantörens infrastruktur. Användarna får tillgång till mjukvaran 

genom en webbläsare eller från programmets gränssnitt, men behöver inte kontrollera eller 

hantera operativsystem, nätverk, lagring och servrar. Denna typ av distributionsmodell passar 

privatpersoner då man lätt kan tillgodose privatpersonens generella användningskrav (Mell & 

Grance, 2009). 

 

Platform as a Service (PaaS) ger användarna möjlighet att distribuera sina egna applikationer 

som uppfyller de programmeringsspråk, verktyg, bibliotek och tjänster som leverantören 

erbjuder. Man erbjuds alltså allt som krävs för att stödja hela livscykeln för att bygga och 

leverera webbaserade applikationer utan att behöva stå för kostnaden av infrastrukturen. Denna 

modell riktar sig mer mot företag då privatpersoner oftast inte använder sig av dessa typer av 

tjänster (Mell & Grance, 2009). 
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Infrastructure as a Service (IaaS) erbjuder användare tillgång till lagring och nätverk där man 

tillåts distribuera sina egna program, operativsystem och applikationer. Samtidigt kan användaren 

inte hantera den underliggande infrastrukturen hos leverantören. Även denna modell är mer 

riktad mot företag, men även privatpersoner använder sig av den här distributionsmodellen. Inte 

minst i avseendet av lagringsutrymme (Mell & Grance, 2009). 

 

 Exempel på dessa tre leveransmodeller och dess specifika egenskaper illustreras i Fig. 2. 

 

 

 
 

Fig. 2: Beskrivning av leveransmodeller (Cio Research Center, 2010) 
 

3.3 Distributionsmodeller 

Det finns även specifika distributionsmodeller som används inom Cloud Computing. Publika, 

privata och hybrida moln är de som tas upp i litteraturen. Exempel på dessa illustreras i Fig. 3. 

 

Publika moln ägs och drivs av leverantörer som använder dem för att ge snabb tillgång till 

resurser för andra organisationer eller individer. Med offentliga molntjänster behöver användarna 

inte köpa hårdvara, mjukvara eller stödjande infrastruktur, som istället ägs och förvaltas av 

leverantören. Det är detta som gör publika moln användbara för privatpersoner, användarna får 

tillgång till resurser som annars kan vara båda för dyra och komplicerade att tillhandahålla själva. 
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Privata moln ägs och drivs av ett enda företag som kontrollerar hur resurser och tjänster är 

anpassade och används av olika användare. Privata moln finns för att dra nytta av molnets 

effektivitet, samtidigt som det ger mer kontroll över resurser, styrning och infrastruktur. På grund 

av detta är det framför allt företag som använder sig av privata moln. 

 

Hybrida moln använder ett privat molns grund i kombination med den strategiska användningen 

av offentliga molntjänster. Verkligheten är att ett privat moln inte kan existera isolerat från resten 

av ett företags IT-resurser och offentliga moln. De flesta företag med privata moln kommer att 

utvecklas för att hantera arbetsbelastningar över datacenter, privata moln och publika moln- 

därigenom skapas hybridmoln (IBM, 2013). 

 

 
Fig. 3: Beskrivning av distributionsmodeller (Wikipedia; 2009 ) 

 

3.4 Säkerhet inom Cloud Computing 

Cloud Computing och web services körs på en nätverksstruktur vilket gör att de är sårbara för 

olika typer av nätverksattacker (Scarfone, Singal & Winograd, 2007). Säkerheten inom Cloud 

Computing kan delas in i två kategorier: Säkerhetsfrågor som avser molntjänstleverantörer och 

säkerhetsfrågor som deras kunder står inför. Molntjänstleverantören måste se till att deras 

infrastruktur är säker och att användarnas data och program skyddas, samtidigt som kunden 

måste se till att leverantören har vidtagit de säkerhetsåtgärder som anses vara nödvändiga för att 

skydda deras information (Yunus, 2009).   
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Fig. 4: Överblick  av säkerhet inom Cloud Computing (Nsk Inc, 2012) 

 

3.4.1 Säkerhetsangrepp 

För att användare ska kunna bedöma molntjänstsäkerheten är det bra att ha vissa kunskaper om 

vilka typer av angrepp man kan råka ut för. På så sätt kan beslut fattas om vilken molntjänst som 

är bäst lämpad att använda samt att man själv kan vidta åtgärder för att göra sitt användande 

säkrare. De attacker som presenteras nedan är alla av sådan natur att användarnas säkerhet 

äventyras i form av att känslig information kan göras tillgänglig för angriparen. 

 

En vanlig typ av attack är DOS (Denial Of Service). Om en angripare skulle kunna kapa en 

server så kan denne hindra tjänsterna från att fungera och begära kompensation för att sätta igång 

dem igen. För att stoppa dessa typer av attacker används SYN-cookies och man begränsar antalet 

användare anslutna till en server vilket kan stoppa en DOS-attack. En genomförd DOS-attack 

innebär att systemet överbelastas så att tillgängligheten försämras eller försvinner helt. För 

användare innebär detta att man kan mista tillgång till information som lagrats i molnet. När 

användare jobbar eller utvecklar data som lagrats i molnet kan detta leda till att ändringar eller 

utvecklingar av informationen går förlorade om det arbetet sker medan systemet utsätts för en 

attack. På samma sätt kan en återställning av systemet efter utförda angrepp skada användarnas 

information. 

 

En annan liknande attack är den så kallade "man in the middle"-attacken. Om SSL:en (Secure 

Socket Layer) är felaktigt konfigurerat kan klient och server-autentisering fungera felaktivt vilket 

leder till "man in the middle"-attacker. Om man som användare blir utsatt för en sådan typ av 

attack kan det leda till att en angripare får tillgång till känslig information eftersom utbytet av 

information felaktigt upplevs som säkert (Scarfone, Singal & Winograd, 2007). 
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En annan typ av attack är network sniffing. Med en paketsniffer kan en angripare snappa upp 

känsliga uppgifter så som okrypterade lösenord och andra web-servicerelaterade 

säkerhetskonfigurationer som UDDI, SOAP och WSDL-filer. På detta sätt kan angriparen få 

tillgång till all information som finns tillgänglig på en användares lagringsutrymme eller konto. 

 

Portskanning är ett annat vanligt hot som kan användas av angripare. Port 80 är alltid öppen på 

grund av att det är den port som webbservern använder sig av. Detta kan dock lätt krypteras och 

så länge serverns programvara är korrekt konfigurerad bör det inte finnas några intrång. 

(Amazon, 2013) 

 

Andra attacker inkluderar SQL-injections där en angripare kan använda specialtecken eller 

villkor för att returnera oavsiktlig data. Till exempel ett parametervärde 1 = 1 kan orsaka att en 

hel tabell returneras från databasen eftersom 1 = 1 är alltid ses som sant. Detta kan innebära att 

angriparen kan komma över känslig information som de inte borde ha tillgång till. 

 

Cross site scripting är en annan liknande typ av attack där angriparen infogar kod i ett fält eller 

en URL vilket kan leda till att angriparen får tag på känslig information. Framgångsrika cross site 

scripting angrepp kan leda till buffer overflow, DOS-attacker, smitta besökande webbläsare med 

spyware och skadlig kod och även kränkning av användarnas integritet (Yang, 2003). 

 

3.4.2 Säkerhetsrisker 

Inom Cloud Computing finns det ett antal risker som anses vara särskilt stora i jämförelse med 

andra typer av nätverk. Dessa risker innefattar dataskydd, förlust av kontroll, inlåsning och 

osäker eller ofullständig databorttagning. 

 

Cloud Computing innebär flera dataskyddsrisker för användare och leverantörer. I vissa fall kan 

det vara svårt för användaren att effektivt kontrollera datahanteringen av molntjänstleverantörer 

och därmed vara säker på att informationen behandlas på rätt sätt. Detta problem förvärras i fall 

av flera överföringar av data. För att tillfredsställa kunden, ger vissa molnleverantörer 

information om sin datahanteringpraxis. Vissa erbjuder även certifieringssammanfattningar på 

deras databehandling, säkerhetsverksamhet och datakontroller de använder sig av (Catteddu, 

2010). 

 

Vid användning av molntjänster så tvingas användaren att överlåta kontrollen av många aspekter 

som påverkar säkerheten till molntjänstleverantören. På samma gång erbjuder SLA:et (Service 

Level Agreement) inte alla gånger ett åtagande att tillhandahålla sådana tjänster från 

molntjänstleverantören, vilket lämnar en lucka i säkerheten (Catteddu, 2010). 
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Det finns för närvarande inte många verktyg, förfaranden, standardformat eller tjänstgränssnitt 

som kan garantera att data, program, applikationer och tjänster är portabla. Detta kan göra det 

svårt för användare att byta från en leverantör till en annan eller migrera data och tjänster tillbaka 

till en egen IT-miljö. Detta skapar ett beroende på molntjänstleverantörer för tillhandahållande av 

tjänster som stödjer dataportabilitet (Catteddu, 2010). 

 

När en begäran om att ta bort en resurs i molnet görs resulterar det inte alltid i säker 

databorttagning. Tillräcklig eller säker databorttagning kan också vara omöjligt, antingen 

eftersom extra kopior av data är lagrade men inte är tillgängliga, eller för att disken som ska tas 

bort också lagrar data från andra användare (Catteddu, 2010). Attackerna på ett molnnätverk är 

lika de attacker som ett standardnätverk utsätts för. Andra attacker, som inte är specifika för 

Cloud Computing, är bristen på fysisk autentisering så som biometrik eller kortsvepning. 

Felkonfigurering kan också orsaka förlust av data och att data görs tillgänglig för angripare. 

Andra orsaker kan vara programvara för operativsystem som inte är uppdaterad, användning av 

osäker programvara eller verktyg i molnet (Catteddu, 2010). 

 

3.4.3 Säkerhetsåtgärder 

För att förebygga hot och minska riskerna som är förenade med användningen av molntjänster 

finns det en mängd olika säkerhetsåtgärder man kan vidta för att öka både 

informationssäkerheten och den fysiska säkerheten. 

 

För att öka säkerheten för användare i molnet kan privata moln bildas. Ett exempel på detta är 

Amazons virtuella privata moln (VPC). Idén med ett privat moln är att låta ett företag eller 

organisation att skapa en bro mellan företagets befintliga IT-struktur och Amazons VPC. 

Amazons VPC gör att företag kan ansluta sin befintliga infrastruktur till en uppsättning av 

isolerade resurser via en virtuell VPN-anslutning och utnyttja Amazons befintliga 

hanteringsfunktioner så som säkerhetstjänster, brandväggar och system för upptäckt av intrång 

(Hanna, 2009).  

 

För att säkra den struktur som ska implementeras måste användarna börja med en 

säkerhetsanalysprocess. Detta kommer att inkludera vilken typ av tillgångar som behöver 

skyddas sett från användarnas perspektiv, vilken hotbild som finns mot företaget eller 

organisationen och vilka åtgärder som behövs för att sätta stopp för attacker. När det kommer till 

tillgångar måste man identifiera vilka tillgångar som vi försöker skydda och vilka av 

tillgångarnas egenskaper som ska skyddas. För att på bästa sätt skydda sig mot angrepp måste 

man identifiera vilken typ av attacker som företaget är känslig för (Hanna, 2009). 

 

När det gäller tillgångar i ett företag som ska skyddas avses kunddata, kundapplikationer och 

kundens enheter. Då inkluderas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av data. 
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Konfidentialitet behandlar obehörig åtkomst av data, integritet behandlar säker inkapsling av data 

och tillgänglighet behandlar att data är tillgänglig för kunden hela tiden. Vanliga hot är brister i 

leverantörens säkerhet, attacker från andra kunder eller utomstående angripare, tillgänglighet- 

och tillförlitlighetsfrågor. Användaren måste kunna lita på säkerheten som leverantören erbjuder, 

därför är det viktigt att säkerheten kontrolleras regelbundet (Hanna, 2009). 

 

Säkerhetshot av andra kunder behöver inte vara rena attacker utan är oftast delning av resurser 

som CPU-användning och lagring med icke-betrodda parter. Kundens data och program måste 

köras separat och misslyckande med att göra detta kan påverka sekretess, integritet och 

tillgängligheten. För att förhindra detta kan man använda de åtgärder som redan diskuteras så 

som VPN, stark kryptering och TSL (Transport Layer Security) (Hanna, 2009). 

 

3.5 Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet definierat enligt (Cherdantseva & Hilton, 2013): 

 

Informationssäkerhet är ett tvärvetenskapligt område av studier och 

yrkesverksamhet som sysslar med utveckling och genomförande av 

säkerhetsmekanismer för alla tillgängliga typer (tekniska, organisatoriska och 

juridiska ). Detta för att hålla informationen i alla lägen (inom och utanför 

organisationen) och, följaktligen, informationssystem, där information skapas, 

bearbetas, lagras, överförs och förstörs, fria från hot. 

 

Hot mot information kan kategoriseras och ett motsvarande säkerhetsmål definieras för varje 

kategori av hot. En uppsättning säkerhetsmål som identifieras som ett resultat av en 

hotbildsanalys bör ses över regelbundet för att vara säker på dess lämplighet och 

överensstämmelse med den miljön som en relevant uppsättning säkerhetsmål kan omfatta: 

konfidentialitet, integritet, tillgänglighet, äkthet och trovärdighet, oavvislighet, ansvar och 

möjlighet till granskning (Cherdantseva & Hilton, 2013). 

 

CIA-triaden (confidentiality, integrity, availability) är en av de grundläggande principerna för 

informationssäkerhet. CIA beskrivs i litteraturen som säkerhetsattribut, egenskaper, säkerhetsmål, 

grundläggande aspekter, informationskriterier, kritiska informationsegenskaper och 

grundläggande byggstenar inom informationssäkerheten (Perrin, 2008). CIA-modellen illustreras 

i Fig. 1.5. 

 

CIA må vara ett centralt begrepp inom informationssäkerhet men det finns en pågående 

diskussion om att utvidga denna klassiska trio. Principer som accountability(ansvar) och 

legality(laglighet) har föreslagits som kandidater för att ingå i triaden. Nyligen har även 

"Information Assurance & Security” (IAS) Octave utvecklats och har föreslagits som en 
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förlängning av CIA-traiden. IAS Octave omfattar sekretess, integritet, tillgänglighet, 

konfidentialitet, trovärdighet och äkthet, oavvislighet, ansvar och möjlighet till granskning 

(Cherdantseva & Hilton, 2013).  

  

CIA kommer härefter att användas med dess svenska översättning, KIA. Förkortningen KIA 

översätts till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Konfidentialitet avser att begränsa 

tillgång till information och spridning till behöriga användare och förhindra tillgång eller 

spridning till obehöriga. Som grund för målet om konfidentialitet är autentiseringsmetoder som 

användar-ID och lösenord, information som unikt identifierar en användare, och stödjande 

kontrollmetoder som begränsar varje identifierad användares åtkomst till datasystemets resurser. 

Även viktigt för konfidentialitet, samt dataintegritet och tillgänglighet, är skydd mot skadlig 

programvara, spyware, spam och phishing-attacker. Konfidentialitet är relaterat till det vidare 

begreppet datasekretess, att begränsa tillgången till den enskildes personliga information (Chia, 

2012). 

 

Begreppet integritet avser tillförlitligheten hos informationsresurser. Det som definierar 

begreppet dataintegritet är att informationsresurserna inte har ändrats på ett olämpligt sätt, 

antingen genom misstag eller medvetet skadlig aktivitet. Utöver detta avser dataintegritet att 

informationens källa är korrekt, det vill säga att den faktiskt har sitt ursprung från den person 

eller enhet som den gjorde. Integritet kan även inkludera det faktum att den personen eller 

enheten i fråga behandlade rätt information, det vill säga att informationen återspeglar 

omständigheterna vid tillfället för skapandet och att under samma omständigheter så skulle 

identisk information genereras (Chia, 2012). 

 

Begreppet tillgänglighet avser informationsresurser. Ett informationssystem som inte är 

tillgängligt när du behöver det är likställt med att inte ha något system alls. Det är så klart en 

bedömningsfråga, beroende på hur bunden en organisation är av ett fungerande 

informationssystem och kommunikationsinfrastruktur. Nästan alla moderna organisationer är 

starkt beroende av fungerande datasystem. De flest kan bokstavligt talat inte kan fungera utan 

dem. Tillgänglighet, liksom andra aspekter av säkerhet, har påverkats av tekniska svagheter, 

naturfenomen och mänskliga orsaker (Chia, 2012). 

 

 

 



 

24 
 

 
Fig. 5: Modell över informationssäkerhetens aspekter (Averano, 2011) 

 

 
 

3.6 Tidigare forskning 

 

Vid nyttjande av molntjänster utsätts användare för samma säkerhetsrisker som man kan förvänta 

sig i användande av ett vanligt IT-system. Utöver dessa säkerhetsrisker tillkommer en hel del 

andra vilka har identifierats i en rapport framtagen av analystfirman Gartner. De har identifierat 

sju aspekter som alla användare bör ta ställning till vid nyttjande av molntjänster. 

 

Privilegierad användaråtkomst - Känsliga uppgifter som behandlas utanför organisationen för 

med sig en inneboende risknivå, eftersom outsourcade tjänster förbigår den fysiska, logiska och 

personalkontroll som i vanliga fall sker i organisationen. Det är därför viktigt att skaffa sig så 

mycket information som möjligt om de personer eller företag som hanterar din information.  

Som användare bör man efterfråga denna information av sin molntjänsleverantör (Gartner, 

2008). 

 

Regelefterlevnad - Som kund är man ytterst ansvarig för säkerheten och integriteten för sin egen 

information, även när den behandlas av en molntjänstleverantör. Traditionella tjänstleverantörer 

utsätts för externa revisioner och säkerhetscertifieringar. Molntjänstleverantörer som vägrar att 

genomgå denna typ av granskning ska betraktas som osäkra och signalerar att den tjänst dom 

erbjuder endast bör nyttjas för ytterst triviala användning (Gartner, 2008). 
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Data location - När du använder molnet kommer du förmodligen inte att veta exakt var din 

information lagras. Faktum är att du kanske inte ens vet vilket land informationen kommer att 

lagras i. Det är därför viktigt att fråga leverantören om de kommer att åta sig att lagra och 

bearbeta information i specifika områden, och om de kommer att göra en avtalsenlig förpliktelse 

att lyda lokala sekretesskrav för kundens räkning (Gartner, 2008). 

 

Data segregation - Information i molnet är typiskt i en delad miljö tillsammans med data från 

andra kunder.  Kryptering av sin data är effektiv, men det är inte 100% säkert. Det är därför 

viktigt att ta reda på vad som görs för att segregera din information från andra kunders. 

Användare bör även ställa krav på att krypteringen har utformats och testats av erfarna 

specialister (Gartner, 2008). 

 

Recovery - Även om du inte vet var dina information är lagrad, bör molntjänstleverantören 

informera om vad som händer med din information och även informera om service vid 

eventuella katastrofer. Man bör försäkra sig om att all information och mjukvara man utnyttjar 

och lagrar i molnet säkerhetskopieras för att kunna göra en komplett återställning om något 

oförutsett inträffar (Gartner, 2008). 

 

Investigative support - Att undersöka olämplig eller olaglig verksamhet kan vara väldigt svårt, 

om inte omöjligt, inom cloud computing eftersom loggning och information från flera olika 

kunder kan vara spridda över en mängd olika värdar och datacenter.  

Om användare inte kan få en avtalsenlig förpliktelse att stödja särskilda former av utredningar, 

tillsammans med bevis på att leverantören redan har framgångsrikt gjort liknande aktiviteter så 

kan man med största sannolikhet anta att sådana utredningar kommer vara omöjliga att 

genomföra (Gartner, 2008). 

 

Long-term viability - Vid optimala förutsättningar ska din molnleverantör aldrig gå i konkurs 

eller bli förvärvad andra större företag. Om något sådant skulle hänta måste användare vara säkra 

på att deras information kommer att vara tillgänglig även efter en sådan händelse.  Som 

användare har man en skyldighet att försäkra sig om att den data man har lagrat i molnet kan 

användas även när man får tillbaka den i ett annat format än ursprungsformatet (Gartner, 2008). 
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4. Resultat 

I kapitlet presenteras utformningen av vår enkätundersökning som ligger till grund för uppsatsen, 

samt resultaten som medföljer. Vi nämner även kort datainsamlingsmetoden, eftersom den redan 

förklarats i tidigare kapitel. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av en kvantitativ analys i form av en 

enkätsundersökning som vi utformat utefter vår frågeställning. Begreppet kvantitativ metod 

presenterades i kapitel 2.2. 

 

4.2 Redovisning av enkätresultat 

Här redovisas resultatet av den enkätundersökning som genomförts under uppsatsens gång. 

Resultaten redovisas med hjälp av diverse modeller och illustrationer samt procentenheter över 

undersökningspersonernas svar. Totalt deltog 66 personer i undersökningen. Enkäten besvarades 

under tidförloppet av två veckor. Undersökningen genomfördes anonymt och inga 

kompensationer för genomförd undersökning förekom. 
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Den vänstra kolumnen i svarstabellen representerar antalet respondenter, medan den högra 

kolumnen visar andel respondenter. Tabellen ovan visar att cirka tre fjärdedelar av de tillfrågade 

har använt molntjänster mellan ett och fem år, varav 57 procent har använt molntjänster mellan 

ett och tre år och 18 procent mellan tre och fem år. Fler av de tillfrågade har använt molntjänster i 

mer än fem år (15 procent) än i mindre än ett år (9 procent). 
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Tabellen visar att respondenterna delar filer mest med vänner och familj samt klasskarmater (48 

respektive 47 av de tillfrågade personerna; cirka 38 procent). 16 procent av de tillfrågade delar 

filer med arbetskamrater medan endast åtta procent delar med övriga. 

 

 
 

Dropbox är den mest populära molntjänsten; 61 stycken av respondenterna (47 procent) valde 

Dropbox framför de andra alternativen. Google Drive var den näst populäraste tjänsten, 45 

38% 
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8% 
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Vänner och familj Klasskamrater Arbetskamrater Övriga

47% 

18% 

35% 
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Drop Box iCloud Google Drive
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personer (35 procent) av respondenterna svarade att de använder Google Drive. iCloud användes 

av 24 av de tillfrågade personerna (18 procent). 

 

 
 

Viktigt är att notera att den ovanstående frågan är en flervalsfråga. Detta innebär att de 

tillfrågade har kunnat ge fler än ett svar. Den underliggande orsaken till varför frågan var en 

flervalsfråga är då vi anser att privatpersoner använder molntjänster till mer än ett syfte. Om vi 

hade begränsat svarsalternativen hade vi inte fått ett representativt svarsresultat. De flesta 

respondenterna använder molntjänster för delning av textfiler samt bilder: 55 personer (31 

procent). Den näst populäraste typen av delning är delning av projekt: 50 personer (28 procent). 

Den typen av delning som används minst är delning av musik: 20 personer vilket representerar 

elva procent.  
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Delning av textfiler Delning av bilder  Delning av projekt  Delning av musik
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Tabellen visar att den viktigaste säkerhetsaspekten enligt respondenterna är tillgängligheten: 44 

personer (69 procent) valde detta framför integritet och konfidentialitet. Integriteten är minst 

viktig med endast nio svar (14 procent). Elva personer (17 procent) anser att konfidentialitet är 

den viktigaste säkerhetsaspekten. 

 

 
 

Notera att även den här frågan är en flervalsfråga. De tillfrågade anser att funktionaliteten samt 

tillgängligheten är de två viktigast egenskaperna när de kommer till val av molntjänst (28 

17% 

14% 

69% 

Vilka av följande säkerhetsaspekter är 
viktigast för er vid val av molntjänst? 

Konfidentialitet Integritet Tillgänglighet

14% 

26% 

14% 

18% 

28% 

Vad är viktigaste för er vid val av molntjänst? 

Säkerhet Tillgänglighet Pris Användarvänlighet Funktionalitet
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respektive 26 procent, tillsammans 85 svar). De minst prioriterade aspekterna är säkerhet samt 

pris där endast 14 procent (22 stycken) av de tillfrågade prioriterar. Användarvänligheten står på 

18 procent med 28 stycken av de tillfrågade. 

 

 
Endast nio procent (6 respondenter) skulle betala för extra säkerhet. Nästan hälften av de 

tillfrågade (47 procent, 30 respondenter) skulle inte betala för extra säkerhet till sin molntjänst. 

44 procent, som representerar 28 respondenter, skulle betala beroende på pris.  

 

 

9% 

47% 
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Skulle ni betala extra för säkerhet? 

Ja Nej Beroende på pris
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X-axeln i diagrammet går från siffrorna ett till fem, där ett betyder lite och fem betyder mycket 

relaterat till respektive fråga. Tabellen ovan visar att 37 procent (24 respondenter) av de 

tillfrågade använder molntjänster mycket. Procentantalet sjunker sakta till mitten av skalan: 26 

procent (17 respondenter) använder det lite mindre än mycket och 23 procent (15 respondenter) 

använder det varken mycket eller lite. Åtta procent (4 stycken) av respondenterna använder 

molntjänster lite. Minoriteten använder molntjänster ytters lite: sex procent (5 respondenter). 
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Majoriteten av de tillfrågade har relativt stort förtroende för sin molntjänstleverantör: 34 procent 

vilket representerar 22 respondenter. 29 procent (19 respondenter) har ett neutralt förtroende och 

26 procent (17 respondenter) har ett stort förtroende. Minoriteterna har inget förtroende alls 

respektive rätt så litet förtroende: tre procent (2 respondenter), åtta procent (5 respondenter). 

 

  
 

Två procent, en respondent, anser att de har stor möjlighet att ställa säkerhetskrav på 

leverantörerna. Tre procent anser (två respondenter) att de har relativt stor möjlighet. 25 procent 
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av respondenterna (16 stycken) anser att de varken har stor eller liten möjlighet att ställa krav på 

leverantörerna. Majoriteten på 36 procent (23 respondenter) anser att de inte har någon möjlighet 

alls medan 34 procent (22 stycken) respondenter anser att de har liten möjlighet. 

 

 
 

När det kommer till vikten av säkerheten vid val av molntjänst anser de flesta respondenter att 

det varken är viktigt eller oviktigt: 41 procent (26 respondenter). Nio procent (6 stycken) anser 

att det inte är viktigt alls samt relativt oviktigt. 25 procent (16 respondenter) anser att det är 

relativt viktigt med säkerheten när valet av molntjänst ska göras medan 16 procent (10 

respondenter) anser att det är mycket viktigt. 
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De flesta respondenter är inte alls medvetna om säkerheten i den molntjänst de använder: 33 

procent (21 stycken). 28 procent (18 respondenter) är neutrala och 22 procent (14 respondenter) 

är endast litet medvetna om säkerheten. Minoriteten, sex procent (4 respondenter) är ganska 

medvetna medan elva procent (7 respondenter) är mycket medvetna om säkerheten av den 

molntjänst de använder. 
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13 procent, vilket representerar åtta respondenter tycker att det är mycket viktigt samt ganska 

viktigt att veta var data i molnet lagras. 33 procent, 21 respondenter, anser att det är rätt så 

viktigt. 23 procent, 15 respondenter är neutrala till frågan medan 19 procent, 12 respondenter, 

inte tycker att det är viktigt att veta var data lagras. 

 

 
 

Resultaten visar tydligt att majoriteten av respondenterna inte vill att någon ska kunna 

manipulera den data de lagrar i molnet. 78 procent anser att det är mycket viktigt att 
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manipulation inte ska vara möjligt och 16 procent anser att det är viktigt. Två procent (1 

respondent) av de tillfrågade anser att det inte är viktigt medan fem procent (3 respondenter) är 

neutrala till frågan. Ingen respondent anser att skyddet mot manipulation är oviktigt.  

 

 
 

De flesta, 65 procent (42 respondenter), anser att det är mycket viktigt att ingen annan användare 

kan ta del av de data användare lagrar i molnet. Därefter sjunker procentantalet drastiskt steg för 

steg: 20 procent (13 respondenter) anser att det är rätt så viktigt, 11 procent (7 respondenter) är 

neutrala, fem procent (3 respondenter) anser att det är rätt så oviktigt medan noll procent anser 

att det inte alls är viktigt att ingen annan kan ta del av de data som de lagrar i molnet. 
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Medvetenheten om de standarder molntjänstleverantören använder när det kommer till 

informationssäkerheten verkar inte vara av stort intresse bland de tillfrågade. 42 procent (27 

respondenter) har ingen medvetenhet alls, 27 procent (17 respondenter) är medvetna till en liten 

grad och 17 procent (11 respondenter) är neutrala. 9 procent, vilket representerar 11 

respondenter, har rätt så stor medvetenhet om leverantörernas standarder till 

informationssäkerhet medan minoriteten på fem procent (3 respondenter) har en stor 

medvetenhet. 
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Den sista frågans svarstabell visar att majoriteten av de tillfrågade är mycket nöjda med sin 

molntjänstleverantör: 42 procent (27 stycken). 13 procent (8 respondenter) är neutralt inställda 

medan tre procent (2 respondenter) inte alls är nöjda med sin molntjänst.  
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras resultaten av undersökningen. Vidare nåddes generella åsikter gällande 

molntjänster och säkerheten kring ämnet. Enkäterna skickades ut via e-post samt publicerades på 

sociala medier och forum. För att skapa frihet var enkätsvaren anonyma. Detaljerad information 

om de tillfrågade saknades däremot. Frågor som ställdes rörde främst säkerheten kring fenomenet 

men innehöll även en kort bakgrundsinformation. Deltagarna uppmanades att dela med sig av 

sina personliga erfarenheter, utan att få vetskap om exakt vad vi valt att studera. Dessa enkäter 

ligger till grund för studien. Vi anser att den undersökning vi har utfört har varit givande och gett 

oss en korrekt inblick i molntjänster. Viktigt är dock att poängtera att svaren vi fick in 

huvudsakligen kom via sociala medier. Detta innebär att dessa personer redan har en datavana 

och spenderar mycket tid vid datorn. Hade vi istället nått ut till en äldre målgrupp med mindre 

datavana hade resultatet sett något annorlunda ut. 

 

5.1 Analys av privatpersoner som användare av molntjänster 

Resultaten visar att säkerheten inte är en privatanvändares främsta bekymmer när det gäller 

molntjänster. Empirin visar att över hälften av de tillfrågade använt molntjänster i 1-3 år. Detta 

säger att de tillfrågade är insatta i molntjänsters funktionalitet men även vilka aspekter de 

tillfrågade värderar högst i och med användandet. Majoriteten av undersökningspersonerna 

använder sig av Dropbox, 63 av 66, som sin primära molntjänst. Detta tyder på att Dropbox är 

den största molntjänsten hos privatpersoner i dagens läge. 

 

Aspekterna funktionalitet, tillgänglighet och användarvänlighet är prioriterade när det kommer 

till privatpersoners användande av molntjänster men säkerhetsfrågan är inte bortglömd och även 

den ses som en viktig och självklar egenskap. Privatpersoner har oftast inte möjligheter att 

påverka säkerheten till en stor del, vilket kan vara en orsak till varför frågan inte prioriteras. Trots 

det faktum att säkerhetsfrågan är en viktig faktor i systemet och ses som en självklarhet, är 

intresset för förbättring av säkerhetsfrågan bland privatanvändare begränsat eftersom en säkrare 

tjänst lätt kan bli dyrt. Anledningen till att säkerheten inte anses som en viktig aspekt i 

användandet kan vara det stora förtroende de tillfrågade känner för sin molntjänstleverantör. 

 

5.2 Analys av säkerhetsfrågorna 

När det kommer till säkerhetsaspekter tycker de tillfrågade att tillgänglighet är betydligt viktigare 

än konfidentialitet och integritet. Anledningen till detta är att privatanvändare upplever att de 

oftast inte har möjligheter att påverka säkerheten hos den molntjänstleverantör de är kunder hos. 

Endast 2 procent av de tillfrågade hade stor möjlighet att ställa krav och påverka medan 36 
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procent inte hade någon möjlighet alls. Detta leder i sin tur till att de förlitar sig på det de har 

mest nytta av, det vill säga tillgängligheten.  

 

Majoriteten av de tillfrågade skulle heller inte betala för extra säkerhet. Dock var strax under 

hälften, 44 procent, villiga att betala en avgift beroende på pris. Detta lämnar en stark 

minoritetgrupp på 9 procent villiga att betala för extra säkerhet. Resultatet såg antagligen ut såhär 

eftersom privatanvändare inte anser säkerheten som ett lika viktigt användarkrav som, till 

exempel, företag antagligen gör. De tillfrågade anser även att det inte var så viktigt att veta var de 

data de laddar upp lagras. Även gällande den här frågan skulle företag antagligen vara mer 

intresserade av. 

 

De säkerhetsfrågor som de tillfrågade ansåg vara av mycket betydelsefulla, handlade om 

manipulering av användarens data samt tillgång till en kunds specifika data. Hela 78 procent 

ansåg att det var mycket viktigt att skydda sitt informationsflöde. Det här resultatet antyder att 

den information en användare laddar upp kanske inte är så hemlig men kan fortfarande vara 

privat, vilket i sin tur betyder att användaren inte vill att vem som helst ska få tag på 

informationen. Av samma orsak tycker 65 procent av de tillfrågade att det är viktigt att ingen 

annan kan ta del av de data som lagras i molnet. 

5.3 Utvecklad Analys 

I den här delen har vi valt ut de frågor som vi tycker är mest centrala för undersökning samt 

jämfört dom med andra frågor för att hitta samband mellan användning och säkerhetsmentalitet. 

 

På frågan ”Hur viktig är säkerheten vid ert val av molntjänst?” svarade 7 personer med värdet 5, 

som anger att säkerheten är väldigt viktig. Dessa 7 personer använde alla Dropbox som sin 

primära molntjänst och majoriteten av dessa hade använt molntjänster i mer än 5 år. Dessa 

personer delade och lagrade också ett stort antal olika media med hjälp av molntjänster. Detta 

tyder på att erfarenhet av molntjänstanvändning leder till större säkerhetmedvetenhet. De 

personer som svarade med värdet 1 på samma fråga har en väldigt liten säkerhetsmedvetenhet, 

där majoriteten har svarat med värdet 1 även på frågan ”Hur medveten är ni om säkerheten av 

den molntjänst ni använder?”. Dessa användare skulle heller inte betala för extra säkerhet.  

 

Vid frågan ”Vilken av följande säkerhetsaspekter är viktigast för er vid val av molntjänst?” så 

svarade hela 44 undersökningspersoner att tillgängligheten var den viktigaste aspekten. Vad man 

kan se om man jämför det med de undersökningspersoner som har angett höga värden på frågan 

”Hur viktig är säkerheten vid ert val av molntjänst?” så har majoriteten av dom svarat integritet 

eller konfidentialitet på den första frågan. Man ser en tydlig tendens att användare som är mer 

säkerhetsinriktade ser integritet och konfidentialitet som viktigare aspekter än tillgänglighet. 
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De personer som har angett höga värden på frågan ”Hur medveten är ni om säkerheten av den 

molntjänst ni använder?” är majoriteten samma personer som har angett höga värden på frågan 

”Hur viktig är säkerheten vid ert val av molntjänst?”. Detta tyder på att de personer som anser att 

säkerheten är viktig, ser till att tillgodogöra sig information om den säkerhet som finns vid den 

eller de molntjänster som personerna använder. 
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6. Slutsats & reflektion 

I början av undersökningen ville vi hitta ett samband mellan säkerhet och användandet av 

molntjänster. Vi ville nå företag som använde sig av molntjänster för att fråga om deras 

användande samt deras tanke kring dess säkerhet. Eftersom endast ett fåtal företag var villiga att 

delta i undersökningen valde vi att fokusera på privatpersoners användande.  

 

Informationssäkerheten verkar vara någonting som användarna är bekymrade över. Statistiken 

visar att majoriteten tycket det är av yttersta vikt att de data som behandlas i molnet inte ska 

kunna bli manipulerat eller bli tillgängligt till obehöriga användare. Med samma grund visar 

statistiken även att de tillfrågade har ett litet intresse av var informationen användarna sparar i 

molnet lagras. Allt detta anser vi går hand i hand med kunders förtroende för 

molntjänstleverantörer. Kunderna verkar lita på att informationen man lagrar inte sprids till vem 

som helst, samt till en viss grad tro att materialet man lagrar i molnet endast ägs av dem själva. 

Det har under den senaste tiden, i och med diverse bevakningsskandaler, uppkommit flera 

diskussioner om hur information sparas utan att man informerar sina kunder. En vanlig tanke vid 

tillfällen som detta är att kunden skulle vara försiktigare och ta sådan information på allvar. 

Istället litar kunden på att leverantören tar hand om de problem som finns. Eftersom de 

molntjänstleverantörer vi kontaktat inte varit villiga att delta i undersökningen har vi inte kunnat 

undersöka samt inkludera förtroendet mellan kunderna och leverantörerna i undersökningen. 

 

Undersökningsresultaten visar tydligt att säkerheten inte anses vara en särskilt viktig aspekt i 

privatpersoners användande av molntjänster. Även om säkerheten skulle vara undermålig visar 

undersökningen på att privatpersoners användande av molntjänster skulle fortsätta i en inte allt 

för decimerad utsträckning. Detta kan bero på den typ av information som behandlas av 

privatpersoner inom molntjänster. Detta antyder att de data som lagras i molnet av privatpersoner 

inte har ett behov av att vara skyddad. I och med detta anser vi att säkerhetsfrågan hos 

molntjänsterna inte är en avgörande faktor. 

 

Vid jämförelse av vår undersökning och tidigare genomförda undersökningar inom samma ämne 

ser vi en del likheter men även många skillnader. Den tydligaste likheten vi kommit fram till är 

att tillgänglighet och funktionalitet är något som värderas högt hos undersökningspersonerna, 

något som man lägger stor vikt vid i tidigare undersökningar. Tillgänglighet och funktionalitet 

anses grundläggande för en väl fungerande molntjänst enligt Gartner.  

 

I vår undersökning framgår det klart att manipulering och integritet av information är något som 

undersökningspersonerna ser som viktiga aspekter. I den tidigare forskning vi har tagit del av 

framgår det att dessa aspekter är något man som användare bör undersöka hos sin 

molntjänstleverantör och försäkra sig om att hanteringen av information sker på rätt sätt. Frågan 

om var information lagras är något som inte upplevs särskilt viktig hos användarna. Dock kan 
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man av den tidigare forskningen se att det kan ha stor betydelse var informationen lagras med 

tanke på de lokala lagstiftningar och sekretesskrav som kan finnas i vissa områden. 

 

En viktig aspekt som användare av molntjänster är att ha bra kännedom om rutiner kring lagring, 

säkerhet och behandling av information. Det framgår tydligt i tidigare forskning att användarna 

är slutgiltigen ansvariga för säkerheten av sin information, därför är det viktigt att kunna ställa 

krav på molntjänstleverantörer kring säkerheten. Detta är något som vi i vår undersökning såg att 

användarna inte var särskilt oroade över.  

 

Våra resultat visar att användarna varken har möjlighet att påverka säkerheten i den molntjänsten 

de nyttjar eller har kunskap om hur deras information skyddas. Med dessa resultat i åtanke kan 

man tydligt se ett ointresse för säkerhet, möjligtvis för att användarna generellt inte har 

möjligheten att ställa säkerhetskrav på den molntjänst de nyttjar. Efter att ha tagit del av tidigare 

forskning kan man se att detta är något att vara orolig för. Att ställa krav på säkerheten är något 

som anses grundläggande för en väl fungerande relation mellan användare och leverantör. 
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7. Diskussion 

Nedan redovisas slutsatser kring uppsatsens syfte; få en uppfattning om användarens krav och 

specifikationer kring säkerheten vid användandet av molntjänster. Utifrån analysen av 

enkätfrågorna har vi dragit vissa slutsatser.  

 

Utifrån de enkäter vi skickat ut har vi nått slutsatsen att de tillfrågade har en viss oro för 

säkerheten kring molntjänster. Andra användningsaspekter som funktionalitet och tillgänglighet 

värderas mycket högre vilket kan härledas till antingen att informationen man behandlar som 

privatperson inte är av den naturen att den anses behöva någon säkerhet, eller att man har en 

obefogat stor tilltro till sin molntjänstleverantör vad gäller säkerhet. Med tanke på att användarna 

som deltog i studien inte ansåg sig ha någon möjlighet att påverka sin säkerhet och på samma 

gång inte hade någon kunskap om vilka standarder eller säkerhetstjänster leverantören använde 

sig av, kan vi konstatera att det helt enkelt handlar om okunskap eller ointresse från användarnas 

sida.  

 

Vad man kan se från tidigare forskning är att tydlig insyn i leverantörens organisation är väldigt 

viktig. Som användare är man skyldig att tillgodogöra sig information kring leverantörens rutiner 

angående säkerhet, behandling och tillgänglighet av informationen man lagrar i molntjänster. 

Molntjänstleverantörer som inte ger sina användare insyn och möjligheten att ta del av 

information kring rutiner som omfattar användares data bör betraktas som osäkra. De ger därmed 

en bild av att den tjänst de erbjuder endast bör nyttjas för trivial användning (Gartner, 2008).   

 

Efter de bevakningsskandaler som har uppdagats under de senaste åren kan man tycka att 

användarnas intresse för säkerhet borde ha ökat. Dock visar resultaten att privatpersoner inte 

oroar sig för säkerheten. Leverantörerna däremot verkar ha tagit bevakningsskandalerna på 

allvar; världen över har utvecklare av molntjänster valt att se över säkerheten och valt att 

vidareutveckla sina produkter. Flera länder har i dagsläget utvecklat, eller håller på att utveckla, 

molntjänster som begränsas nationellt för att ha större kontroll på var information lagras. 

Frankrike anses ligga i framkant av utvecklingen av detta då man sedan 2011 utvecklat en 

nationell molntjänst som började erbjuda sina tjänster under 2013 (Åhlin, 2013). En sådan tjänst 

har tillkommit så att leverantörerna på detta sätt kan kontrollera samt begränsa bevakning från 

andra länder.  

 

Säkerhetsfrågan är först och främst något som företag oroar sig för. Saknaden av säkerhet kan 

snabbt och lätt bli en hotbild mot organisationen eller företaget (Larsson, 2009). Trots detta finns 

det många anledningar till att privatpersoner bör vara mer angelägna om sin säkerhetssituation. 

Ta Google som exempel, det är ett företag som behandlar och sparar gigantiska mängder 

information om sina användare, men det ifrågasätts inte i den utsträckning som man kanske kan 

förvänta sig. Det ointresse som privatpersoner generellt har för informationssäkerhet är något 
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som man borde vara lite orolig för. Man vet trots allt inte i vilken utsträckning information man 

sparar i molnet används. Det kan innefatta områden som man absolut inte vill bli 

sammankopplad med. I samband med NSA-skandalen blev det känt att Google tvingats dela med 

sig av information. Det är idag okänt hur denna information behandlas och används. 

 

Med tanke på vår frågeställning finns det ett par aspekter inom det framtida användandet som blir 

rent spekulativa. Med en mer progressiv frågeställning hade vi lite bättre kunnat förutspå 

förändringar av privatpersoners säkerhetsmentalitet i framtiden. Kommer skandaler angående, till 

exempel, bevakning vara ett lika stort hot som det är idag?  

 

Inför vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att undersöka anledningar till varför 

användare ser på säkerheten på ett visst sätt. Det skulle ha varit intressant att veta vad en 

användare tycker är värt att skydda, vem informationen bör skyddas från, samt varför. Genom att 

undersöka hur känslig den information som laddas upp på respektive molntjänster är, tror vi att vi 

hade kunnat få ett bättre perspektiv av säkerhetsmentaliteten. Dock är detta någonting endast 

framtida undersökningar kan ge svar på. 
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